
REGULAMIN KONKURSU SAVOIR VIVRE                              

 
 

„ZOSTAŃ MISTRZEM DOBRYCH MANIER” 

 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z klas siódmej i ósmej szkoły 

podstawowej. 

2.  Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów dobrymi manierami na co dzień i od święta, 

 popularyzacja postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych 

okolicznościach, 

 wykorzystanie praktyczne wiedzy i umiejętności nabytych w ramach własnych 

zainteresowań, w domu, szkole, na przyjęciu itp., dotyczących zasad savoir-vivre, 

 umożliwienie uczniom rywalizacji z rówieśnikami, 

 zaprezentowanie uczestnikom konkursu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki  

w Mosinie. 
3. Konkurs składa się z: 

 krótkiego quizu związanego z zasadami savoir-vivre, 

 autoprezentacji, 

 udziału w scenkach sytuacyjnych, w których uczniowie będą mogli 

wykazać się min. znajomością nakrywania do stołu, znajomością 

zasad komunikowania się z innymi osobami w różnych sytuacjach. 

4. Wszyscy uczestnicy powinni wykazać się znajomością takich zasad savoir-vivre jak: 

1. powitanie, prezentacja, pożegnanie, 

2. sztuka prowadzenia rozmowy, 

3. zachowanie się w kinie, restauracji, na koncercie, podczas podróży, w pracy, na 

specjalnych uroczystościach, w kościele, na ulicy itp.,  

4. odpowiedni ubiór na różne okazje, 

5. organizowanie przyjęcia, 

6. zachowanie zasad higieny, 

7. luźne uwagi i spostrzeżenia (takt, dyskrecja, tolerancja, rozczarowanie, pochlebstwa, 

pochopne osądy itp.), 

8. zwyczaje i kultura innych narodów. 

 

5. Kryteria oceny oraz zasady nagradzania: 

 zwycięska drużyna zostanie wyłoniona w dniu konkursu tj. 13.12.2021 roku  

w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 



 Oceny prac pisemnych i prezentacji, udziału w scenkach dokona jury składające 

się z wybranych nauczycieli Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. 

 Pod uwagę będą brane następujące kryteria:  

- poprawność rozwiązanego testu,  

- sposób realizacji tematu, 

- pomysłowość i technika,  

- spójność przedstawianego tematu,  

- gra aktorska,  

- znajomość zasad savoir-vivre stosowanych w praktyce, 

- zgodna współpraca w grupie,  

- zachowanie drużyn dopingujących. 

 Najlepsze 2 drużyny, które z quizu i części praktycznej zdobędą największą liczbę 

punktów zostaną nagrodzone tytułem Mistrza i Wice Mistrza Dobrych Manier  

i otrzymają nagrody. Natomiast pozostałe drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa i 

słodkości. Wszystkie nagrody rozdane zostaną w dniu konkursu  

w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. 

 W konkursie mogą wziąć udział zespoły/drużyny klasowe  3 osobowe. 

 Termin konkursu: 

Konkurs odbędzie się dnia  13.12. 2021r. (poniedziałek) godz. 9:00  w sali 007,  

w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.  

 Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać do dnia 06.12.2021 r. drogą elektroniczną 

zsmosina@powiat.poznan.pl  

 Karta Zgłoszenia w załączniku nr 1  

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i wspaniałej 

zabawy 

 

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnika 

Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na 

publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej  

www.zsmosina.powiat.poznan.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 

83). 
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Załącznik nr 1. 

 

 

 

......................................       ........................................   

pieczęć szkoły              miejscowość, data 

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 

ul. Topolowa 2 

      62-050 Mosina 

Tel. 618 132 922 

e-mail: zsmosina@powiat.poznan.pl 

 

 

 

Zgłoszenie uczestników do udziału 

w Konkursie „Savoir-vivre”  ZOSTAŃ MISTRZEM DOBRYCH MANIER 
 

Nazwa i adres szkoły:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika  

1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

3………………………………………………………………………………………………….  

 

 

Imię i nazwisko opiekuna  

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

………………………… 

    Dyrektor Szkoły  

 

 

 


