
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Regulamin 

Uczestnicy projektu: 

wychowankowie rzeszowskich internatów - uczniowie klas pierwszych rzeszowskich szkół 

średnich 

 

Cele projektu: 

 uwrażliwienie młodzieży na pozytywne wzorce zachowania w sytuacjach 

społecznych, 

 uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań w relacjach 

międzyludzkich. 

 

Zasady uczestnictwa i terminy: 

1. Przesłanie informacji o uczestnictwie wraz z danymi kontaktowymi wychowawcy 

uczestniczącego w projekcie na adres mailowy internat.rejtan@gmail.com lub drogą 

telefoniczną 17 748 29 53 do dnia 8 listopada 2019 r. 

2. Zrealizowanie w dowolnej formie, np. zajęć edukacyjno-wychowawczych, gazetki 

itp., wszystkich zagadnień projektu - do dnia 17 kwietnia 2020 r. 

3. Przesłanie sprawozdań z podjętych działań wraz z kartą zgłoszenia do konkursu (do 

pobrania na stronie https://www.zs2.rzeszow.pl/index.php/internat) na adres mailowy 

internat.rejtan@gmail.com. Za przesłane sprawozdanie doliczone będą punkty w 

rywalizacji końcowej, max. 10% punktów możliwych do uzyskania w teście 

końcowym. W karcie zgłoszenia należy podać skład drużyny (po 4 reprezentantów 

danego internatu) oraz imię i nazwisko wychowawcy realizującego projekt.  

Termin: do końca kwietnia 2020 r. 

4. Udział w konkursie podsumowującym uczestnictwo w projekcie - 20 maja 2020 r. 

 Dobre maniery stanowią podstawę, która świadczy  

o naszym wychowaniu i kulturze osobistej. Są one 

niezmiernie ważne w każdej sferze życia  

tak prywatnego jak i zawodowego, choć mogą się różnić  

w zależności od kręgu kulturowego i obowiązujących w nim 

zasad. Warto zatem znać odpowiednią etykietę w danym 

miejscu, bo - jak głosi polskie przysłowie - "jak cię widzą, 

tak cię piszą".  

 

https://www.zs2.rzeszow.pl/index.php/internat
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Zagadnienia: 

1. Zachowanie w miejscach publicznych i instytucjach kultury (odpowiedni ubiór, 

zachowanie, korzystanie z telefonów, poprawianie makijażu w miejscach publicznych 

etc.) 

 na ulicy, 

 w środkach komunikacji miejskiej, 

 w kawiarni, restauracji, 

 w teatrze, 

 w kinie. 

 

2. Etykieta stołu: 

 hierarchia miejsc przy stole, 

 jak posługiwać się sztućcami, 

 sposoby serwowania potraw (serwis niemiecki, rosyjski, francuski, angielski), 

 jak jeść chleb, sery, spaghetti, ryby, szaszłyki, burgera, pizzę, drób, owoce etc. 

 

3. Językowy savoir-vivre - sposoby zwracania się do innych, zasady grzeczności, np. 

w dyskusji, w korespondencji, netykieta. 

 

4. Etykieta i precedencja w życiu prywatnym: 

 zasady witania i przedstawiania się, 

 zasady pierwszeństwa przy wchodzeniu i wychodzeniu. 

 

 

Nagrody: 

1. Laureat 1, 2, 3 miejsca - nagrody rzeczowe 

2. Każdy uczestnik konkursu - dyplom 

3. Wychowawca uczestniczący w projekcie - zaświadczenie. 

 

 

Proponowane źródła internetowe i literatura: 

 YouTube - kanał Aleksandry Pakuły oraz Wojciecha S. Wocława 

 http://www.savoir-vivre.com.pl/ 

 http://dobrzewychowana.pl 

 http://aleksandrapakula.pl/ 

 http://www.dobre-maniery.com/ 

 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-savoir-vivre-w-zyciu-codziennym 

 https://www.polskieradio.pl/8/402/Artykul/394475,Jezykowy-savoirvivre 

 Jabłczyńska J. "Współczesny savoir-vivre dla nastolatków" 

 inne dostępne na rynku poradniki savoir-vivre’u. 

http://www.savoir-vivre.com.pl/
http://dobrzewychowana.pl/
http://aleksandrapakula.pl/
http://www.dobre-maniery.com/
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-savoir-vivre-w-zyciu-codziennym
https://www.polskieradio.pl/8/402/Artykul/394475,Jezykowy-savoirvivre

