
REGULAMIN  KONKURSU NA MOTTO SZKOŁY W IV LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  IM. DRA 

TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU 
 

ORGANIZATORZY: 
 

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w 

Radomiu i Fundacja Chałubińszczaków działająca przy IV Liceum Ogólnokształcącym z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 

 

CELE KONKURSU: 
 

1. Wyłonienie najciekawszej propozycji na motto szkoły. 

2. Integracja społeczności szkolnej. 

  

ADRESACI KONKURSU: 

Uczniowie, pracownicy i absolwenci  IV Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. 

 

REGULAMIN KONKURSU : 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, pracowników i absolwentów  IV Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego w 

Radomiu. 

2. Konkurs jest konkursem indywidualnym (hasło może zgłosić tylko pojedyncza osoba). 

3. Zasady zgłoszenia propozycji na motto szkoły: 

a) z każdej klasy uczniowie indywidualnie zgłaszają propozycje mott. Minimalna liczba propozycji  

z danej klasy to jedna. Za mobilizowanie uczniów do udziału w konkursie odpowiedzialni są 

wychowawcy klas; 

b) propozycje motta należy wysyłać osobiście przez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku 

elektronicznym Librus do nauczycieli: Kamili Kościelnik i Michała Kańskiego, natomiast 

absolwenci liceum na adres email: k.koscielnik@lo4.radom.pl lub m.kanski@lo4.radom.pl 

c) termin wysyłania propozycji motta: został przedłużony do 31.12.2019 r. 

4. Za wyłonienie zwycięskiego motta odpowiada komisja konkursowa. 

a) Skład komisji konkursowej:  

– Ewa Kościelniak-Walewska – wicedyrektor, 

– Kamila Kościelnik – organizator, 

– Michał Kański – organizator, 

– Agnieszka Płaskocińska – opiekun samorządu uczniowskiego, 

– Anna Iwańczyk Górka – opiekun wolontariatu szkolnego, 

– Jakub Król – przewodniczący samorządu uczniowskiego. 

b) Komisja konkursowa z nadesłanych propozycji wyłania 5–10 najlepszych mott. 

c) Społeczność szkolna w  styczniu 2020 r.. w drodze elektronicznej ankiety przeprowadzonej 

przez dziennik Librus wybierze jedną, według niej najlepszą propozycję.  

d) Komisja konkursowa do końca lutego 2020 r. poda wyniki konkursu na motto szkoły. 
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e) Za udział w konkursie przewidziane są nagrody ufundowane przez Fundację 

Chałubińszczaków (tylko dla uczniów szkoły). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie  (dotyczące terminów) za 

powiadomieniem zainteresowanych stron.  

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego 

regulaminu. 

 

 


