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REGULAMIN KONKURSU 

„ŚMIESZNE DNI TEMATYCZNE” 

 
    CELE KONKURSU: 
 

1. Zaangażowanie uczniów do aktywnego działania na rzecz klasy, szkoły 

i środowiska lokalnego. 

2. Integrowanie społeczności szkolnej w atmosferze wspólnej zabawy. 

3. Budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz wdrażanie do 

systematycznej pracy. 

4. Uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności. 

5. Podnoszenie kultury osobistej uczniów i promowanie pozytywnych zachowań. 

6. Wdrażanie zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play. 

7. Aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą. 

8. Wspieranie działań wychowawczych szkoły. 
 

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. Konkurs trwa od października do końca maja roku szkolnego. 

2. Uczestnikiem konkursu jest cały zespół klasowy wraz z wychowawcą. 

3. Konkurs jest skierowany dla klas I – III. 

4. Przebieg konkursu koordynuje opiekun S.U.. 

5. Punktowane będzie zaangażowanie całej klasy w zabawie, polegającej na 

odpowiednim przebraniu lub przyniesieniu wybranych gadżetów w danym dniu. 

6. Punkty przyznawane będą przez powołaną komisję (zarząd S.U. z opiekunami) 

według przyjętych kryteriów i podliczane na koniec każdego miesiąca. 

7. Informacja na temat ilości zdobytych przez poszczególne klasy punktów będzie co 

miesiąc publikowana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy S.U. do 5 dnia 

następnego miesiąca. 

8. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska 

największą ilość punktów w czasie trwania konkursu.  
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9. Zwycięska klasa otrzymuje miano:„Zgrana Klasa” i tort ufundowany przez 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Ponadto dla drugiego i trzeciego miejsca 

opiekun Samorządu Uczniowskiego funduje ciasto.  

10. Tytuł „Zgrana Klasa” zwycięska klasa otrzymuje na jeden rok szkolny. 
 

 

            KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW: 
 

1. Udział w „Śmiesznych dniach tematycznych” 

2. Strój galowy 
 

            SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W 

POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH: 

 
1. Udział w „Śmiesznych dniach tematycznych” 

Dni będą zawsze przypadać w ostatni  dzień  szkolny  w  danym   miesiącu. 

Punkty będą przeliczane procentowo w stosunku do liczby uczniów w klasie i będą  

zaokrąglane do pełnego punktu-maksimum 6 punktów, dodatkowo bonus (B)  

otrzyma klasa, której wychowawca też dołączy do zabawy. 

2. Strój galowy 
Dodatkowe punkty można uzyskać za strój galowy w dniu obchodzonych 

uroczystości szkolnych i państwowych. Punkty będą przeliczane procentowo w 

stosunku do liczby uczniów w klasie i będą zaokrąglane do pełnego punktu-

maksimum 6 punktów. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 
 

1. Wszystkie kwestie sporne w przeliczeniu punktów będą rozstrzygane przez 

opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu. 

3. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiada opiekun Samorządu 

Uczniowskiego.   

 

                           Opracowała:                                                            Zatwierdził: 

 

                       …………..………                                              ……………………. 

                                                                                                         Dyrektor szkoły 


