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Protokół w sprawie wyłonienia laureatów konkursu na Facebooku „Youngsterowy Halloween” 

który odbył się w dniach 4-5 listopada 2019 r., w ramach programu wspierania nauki języka 

angielskiego Youngster dla młodzieży szkół podstawowych z terenów wiejskich 

w roku szkolnym 2019/20. 

 

Dnia 7 listopada 2019 roku w siedzibie Fundacji EFRWP zebrała się Komisja Konkursowa w składzie: 

1. Aleksandra Lidzka, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

2. Julia Cieślak, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  

 

I. Sprawy proceduralne  

Na konkurs pt. „Youngsterowy Halloween” pracę zgłosiło pięć grup, uczestniczących w XIII edycji 

programu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez naukę języka angielskiego Youngster. Komisja 

w oparciu o zasady Regulaminu konkursu „Youngsterowy Halloween” (załącznik nr 1) dokonała 

wyboru zwycięskich prac.   

 

II. Wybór laureatów  

Prace konkursowe zostały ocenione w dwóch aspektach. Każdy z przedstawicieli Komisji Konkursowej 

przyznał swoją subiektywną ocenę za stronę wizualną kolażu oraz za kreatywność i pomysł na zajęcia 

wokół tematu konkursu. Dodatkowym atutem było, jeśli przy okazji uczestnictwa w konkursie 

uczniowie poznali jakieś nowe słówka, poszerzyli wiedzę o kulturze krajów anglosaskich. 

Członkowie Komisji nie znali ocen przydzielonych przez pozostałych oceniających. W wyniku 

wyliczenia średniej punktów wyłonieni zostali następujący laureaci: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Leopolda Staffa we Włynkówku, Gmina Słupsk 

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Mastkach, Gmina Chąśno 

(postanowiono przyznać ex aequo dwa pierwsze miejsca) 

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej, Gmina Łukowica 

Wyróżnienia: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu, Gmina Annopol 

Zespół Szkół w Tuchomiu, Gmina Tuchomie 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, Gmina Turek 

Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu 

 

 

III. Postanowienia końcowe 

Nagrody rzeczowe w postaci gry, gadżetów z logotypem Programu Youngster, Fundacji EFRWP oraz 

Wydawnictwa Macmillan otrzymają 2 zwycięskie grupy. Uczniowie z grup wyróżnionych otrzymają 

same gadżety. 

 

Informacje o laureatach zostaną przesłane drogą e-mailową do nauczycieli prowadzących dane 

grupy. Informacja zostanie również opublikowana na stronie Programu Youngster, profilu Programu 

Youngster na Facebooku: https://www.facebook.com/youngsterpl. 

Nagrody zostaną przesłane do szkół w paczce, na nazwisko nauczyciela prowadzącego daną grupę. 

 

https://www.facebook.com/youngsterpl
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Podpisy Komisji Konkursowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Lidzka 

Fundacja EFRWP 

Julia Cieślak 

Fundacja EFRWP 

 


