Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski wraz z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego we Wtórku.
2. Cele konkursu:
– uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne,
– stworzenie w salach klimatu i atmosfery sprzyjających nauce,
– motywowanie uczniów do dbałości o swoje klasy.
3. Adresaci konkursu:
– w konkursie biorą udział uczniowie klas 1-8 naszej szkoły.
4. Nagrody:
W konkursie przewidziano następujące
nagrody:
I miejsce – wyjście do kina dla całej klasy,
II miejsce – wyjście na pizzę dla całej klasy,
III miejsce – wyjście na lody dla całej klasy.
5. Czas trwania konkursu:
– rozpoczęcie: październik 2018 r.
– zakończenie: kwiecień 2019 r.
6. Skład komisji konkursowej:
- przedstawiciel Rady Rodziców,
- nauczyciel nie będący wychowawcą,
- opiekun Samorządu Uczniowskiego,
- przedstawiciel każdej klasy, który jest jednocześnie w Samorządzie Uczniowskim lub Klasowym.
Komisja konkursowa dokona oceny w ostatnim tygodniu każdego miesiąca bez wcześniejszego
ogłaszania dnia i godziny. Może ona być dokonana w czasie trwania lekcji lub po zakończonych
zajęciach. Po każdym miesiącu zostaną ogłoszone wyniki na tablicy ogłoszeń.
7. Zasady konkursu:
Konkurs składa się z siedmiu etapów. Każdorazowo ocenie podlegać będą:
− CZYSTOŚĆ i ESTETYKA ORAZ ZAANGAŻOWANIE CAŁEJ KLASY:
Czy uczniowie dbają o czystość w swojej sali, w czasie i po lekcjach (ławki, parapety, meble)? Czy jest
w niej np. czysta gąbka, odpowiednie miejsce na kredę, pisaki do tablicy sucho ścieralnej itp.? Jak
ustawione są ławki i krzesła po lekcjach? Czy w klasie jest kosz na śmieci? Czy uczniowie mają
obuwie zmienne?
Tutaj na podstawie wyglądu klasy komisja zwróci uwagę na to, czy udział w opiece nad salą
sprawuje cała klasa.
UWAGA! Można zdobyć od 1 do 7 punktów!

− TEMATYCZNY WYSTRÓJ KLASY:
I. Październik – jesienny wystrój klasy,
II. Listopad – Narodowe Święto Niepodległości,
III. Grudzień – świąteczny wystrój klasy (Boże Narodzenie),
IV. Styczeń – zimowy wystrój klasy,
V. Luty – wystrój klasy według własnego pomysłu,
VI. Marzec – wiosenny wystrój klasy,
VII. Kwiecień - świąteczny wystrój klasy (Wielkanoc).
UWAGA! Można zdobyć od 1 do 7 punktów!
- KWIATY:
Nie jest tajemnicą, że mogą zdobić lub szpecić wnętrze. Komisja zwróci szczególną uwagę na ilość
kwiatów, ich wygląd, rozmieszczenie, czystość i jakość doniczek.
UWAGA! Można zdobyć od 1 do 7 punktów!

POWODZENIA !!!
Organizatorzy konkursu

