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Konkurs „Współczesne zagrożenia…” rozstrzygnięty !!!
Komisja Konkursowa zakończyła pracę i wyłoniła zwycięzców
Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.5563.9.2019.RK

 

Drodzy Uczniowie, Drodzy Nauczyciele,

 

Konkurs „Współczesne zagrożenia…” rozstrzygnięty !!!

miło mi poinformować, że Komisja Konkursowa zakończyła pracę i wyłoniła zwycięzców
zgodnie ze wskazanymi w regulaminie kategoriami:

I  kategoria – uczniowie szkoły podstawowej:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa

Tytuł pracy: Proza życia
 

II kategoria – uczniowie szkoły ponadpodstawowej:
 

Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie ul. Tadeusza Kościuszki 53, 08-400
Garwolin
 

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Tytuł pracy: Użyj rozumu

Ponadto spośród 10 filmów publikowanych na stronach internetowych Komendy Stołecznej
Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, użytkownicy wyłonili zwycięzcę
nagrody publiczności na podstawie oddanych polubień (tzw. lajków). 

Najwięcej głosów oddano na:

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kościuszki 36, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Tytuł pracy: I hate "hejt"- nie oceniaj, reaguj!

Serdecznie gratuluję uczestnikom zwycięskich grup i nauczycielom, którzy podjęli się trudu
współuczestnictwa w przygotowaniu pracy konkursowej.

Składam również podziękowania wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie –
wykazaliście się kreatywnością i zrozumieniem wobec współczesnych zagrożeń, co doskonale
wyraziliście w swoich pracach.

Ponadto w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (§ 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2020 r., poz. 491), oraz decyzjami organów państwowych i
zaleceniami służb sanitarnych dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się wirusa, w tym konieczności ograniczenia kontaktów międzyludzkich, zawiadamiam o
odwołaniu zaplanowanej na dzień 31 marca 2020 r. i przeniesieniu na inny termin,
uroczystości związanej z ogłoszeniem wyników Konkursu, połączonej z wręczeniem nagród i
dyplomów.

O nowym terminie poinformuję niezwłocznie po jego ustaleniu.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska
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