
„Szkoła moimi oczami. Moja szansa na przyszłość” 

Regulamin konkursu 

 

I. Zasady Konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu „Szkoła moimi oczami .Moja szansa na przyszłośd” jest Rada 

Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. prałata J. Bigusa w Baninie (dalej Organizator). 

2. Celem konkursu jest pozyskanie innowacyjnych pomysłów, idei, projektów o 

charakterze badawczym i rozwojowym oraz zaangażowanie uczniów w życie 

społeczne szkoły. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. prałata    

J. Bigusa w Baninie 

4. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

 Oddziały przedszkolne – 0P i 0 

 Klasy I – III 

 Klasy IV –VI 

 Klasy VII – VIII i gimnazjum 

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie warunków określonych 

niniejszym Regulaminem konkursu. 

 

II Zgłaszanie Projektów 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez grupę/klasę jednego 

projektu zbiorczego. 

2. Projekt powinien byd możliwy do zastosowania i zrealizowania w Szkole Podstawowej 

im. ks. prałata J. Bigusa w Baninie. 

3. Zgłoszenia projektu należy dokonad w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2019 r. 

4. Projekty ze względu na dużą rozpiętośd wiekową będą przyjmowane w formie: 

 Rysunku, plakatu 

 Opisu 

 Prezentacji multimedialnej 

 

III Ocena Projektów 

 

1. Na etapie wstępnym konkursu wszystkie nadesłane projekty zostaną poddane ocenie 

przez Samorząd Uczniowski i ich opiekunów. Dziesięd najwyżej ocenionych projektów, 



według wyboru Samorządu Uczniowskiego, zostanie zakwalifikowana do finału 

konkursu i przekazana Zarządowi Rady Rodziców. 

2. Rozstrzygnięcie etapu wstępnego konkursu, zapadnie w terminie do dnia 

30.04.2019r. Uczestnicy, których projekty zostały zakwalifikowane do finału 

konkursu, zostaną o tym powiadomieni przez Przedstawiciela Rady Rodziców. 

3. Podczas oceny projektów, brane będą w szczególności pod uwagę następujące 

kryteria: 

 Korzyści jakie może przynieśd szkole i uczniom wdrożenie projektu 

 Realnośd wdrożenia w szkole 

 Oryginalnośd projektu 

4. Organizator zastrzega sobie możliwośd zaproszenia przedstawicieli klas w celu 

prezentacji danego projektu. 

5. W finale konkursu projekty zostaną ocenione przez Radę Rodziców . 

6. Rada Rodziców wyłoni zwycięzców konkursu. Decyzja będzie ostateczna i nie służy od 

niej odwołanie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowego zwycięzcy oraz zmiany 

kwoty nagrody na zrealizowanie projektu. 

 

IV Nagrody i realizacja projektów 

 

1. W konkursie przewidziano następujące nagrody: 

 Oddziały przedszkolne – 0P i 0 - nagroda finansowa na zrealizowanie 

projektu w wysokości 1.250 zł, 

 Klasy I-III - nagroda finansowa na zrealizowanie projektu w wysokości 

1.250 zł, 

 Klasy IV – VI - nagroda finansowa na zrealizowanie projektu w wysokości 

1.250 zł, 

 Klasy VII – VIII i gimnazjum - nagroda finansowa na zrealizowanie 

projektu w wysokości 1.250 zł, 

2. Realizacja projektów nastąpi po spełnieniu następujących warunków: 

 Uzgodnieniu szczegółów realizacji projektów ( w tym w szczególności 

zakresu i harmonogramu prac) 

 

V Postanowienia koocowe 

 

1. Wszystkie ogłoszenia związane z konkursem, w szczególności Regulamin Konkursu 

będą publikowane przez Organizatora na stronie internetowej Szkoły pod adresem 

www.spbanino.pl oraz w ogłoszeniach na dzienniku elektronicznym. Uczestnicy mają 

obowiązek zapoznania się z publikowanymi ogłoszeniami związanymi z konkursem, w 

szczególności z regulaminem. 


