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okres realizacji: 2019 -  2021 
Rozpoczynamy projekt Erasmus+ 

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście rozpoczyna realizację międzynarodowego 

projektu edukacyjnego Erasmus + . Wniosek projektowy złożony w marcu 2019r w Hiszpańskiej Agencji 

Narodowej został zaakceptowany i otrzymaliśmy grant na jego realizację. Projekt w ramach mobilności 

KA2 201,   będzie realizowany przez dwa lata, a krajami partnerskimi dla naszego Zespołu Szkół w Nowym 

Mieście jest szkoła z  Puerto de Santa Maria na południowym wybrzeżu Hiszpanii i szkoła z miejscowości 

Palekastro na greckiej wyspie Kreta.  

Dwuletni projekt będzie obejmował wiele działań z zakresu tolerancji, profilaktyki,  równouprawnienia, 

różnorodności kulturowej, otwartego postrzegania świata i ludzi. 

Konkurs na LOGO projektu 

Wyciąg z regulaminu konkursu: 

Regulamin konkursu na logo międzynarodowego  projektu edukacyjnego realizowanego pomiędzy ZS w 

Nowym Mieście, a szkołami  z  Puerto de Santa Maria w Hiszpanii i Palekastro w Grecji.  

Uczestnicy konkursu: Uczniowie w wieku 9- 12 lat z wyżej wymienionych szkół.  

1. Etapy konkursu: 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

a) 1 Etap – uczestnicy grupy projektowej składają prace w wersji papierowej do koordynatora projektu p. 

Zbigniewa Zaniewskiego  lub w wersji elektronicznej  (przesyłając na adres e-mail: 

szkola_nowe_miasto@wp.pl) do dnia 7 listopada 2019r. 

b) 2 Etap - wybrana zostaje jedna najlepsza praca z każdej ze szkół. 

c) 3 Etap – wybór najlepszej pracy- rozstrzygnięcie konkursu na spotkaniu koordynatorów w Grecji 

11.11.2019. 

2. Forma pracy konkursowej: 

a) Dozwolone są wszystkie techniki, oprócz formy przestrzennej. 

b) Wersja papierowa lub elektroniczna. 

c) Format pracy w wersji papierowej  max  A4. 

3. Prace mogą być wykonane w dwuosobowych grupach lub samodzielnie. 

4. Komisja konkursowa: 

a) Na drugim etapie konkursu dwie najlepsze prace wybierają Dyrektor i koordynatorzy projektu 

z Zespołu Szkół. 

b) Na trzecim etapie konkursu w skład komisji konkursowej wchodzą:Koordynatorzy projektu z 

Grecji, Hiszpanii i Polski.  

Postanowienia końcowe:  

a) Komisja konkursowa ( do dnia 8.11.2019r) opublikuje wyniki szkolne na stronie internetowej 

szkoły. Do dnia 15.11.2019 opublikuje wyniki międzynarodowe na stronie szkoły.  

b) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

c) Autor lub autorzy zwycięskiego projektu udostępniają logo do celów związanych z projektem 

Opracowanie Anna Wyrwich 


