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Organizacja 

 Organizator konkursu szkolnego jest zobowiązany przedstawić regulamin  konkursu nie później niż 2 

tygodnie przed konkursem. ( Nie dotyczy to konkursu organizowanego przez inną szkołę.) Regulamin 

zamieszcza na tablicach  EW na parterze i w pokoju nauczycielskim. Ponadto, organizator przekazuje 

wersję elektroniczną do wychowawców. 

 

 Nauczyciel wychowawca  zapoznaje swoich uczniów z regulaminem konkursu. 

Z regulaminami konkursów z języka angielskiego i religii zapoznają uczniów nauczyciele tych 

przedmiotów. 

 

 Uczestnicy etapu szkolnego są wyłaniani w drodze konkursu klasowego. Dotyczy: konkursu 

matematycznego, recytatorskiego, pieknego czytania, piosenki. Uczniowie, którzy zajęli I, II, III 

miejsce, otrzymują dyplomy od wychowawcy klasy . Dyplomy wręczane są w klasie. 

Wyniki etapu klasowego nauczyciel przechowuje w teczce wychowawcy. 

 

 Wyniki konkursu szkolnego zamieszczane są na tablicach  EW na parterze i w pokoju nauczycielskim 

nie później niż tydzień po przeprowadzeniu konkursu.  

 Informacja powinna zawierać :  nazwiska  i  klasy osób wyróżnionych 

 oraz   nazwiska organizatorów i członków komisji konkursowej. 

 Szczegółowe informacje dotyczące punktacji są dostępne u organizatora konkursu. 

 Nie później niż tydzień po przeprowadzeniu konkursu, organizator jest zobowiązany 

dostarczyć sprawozdanie wicedyrektorowi 

 

 Jeśli konkurs kończy się na etapie szkolnym , nie ma dogrywki w przypadku miejsc równorzędnych. 

 Jeśli konkurs nie kończy się na etapie szkolnym,  to w przypadku miejsc równorzędnych odbywa się 

dogrywka. 

 O potrzebie przeprowadzenia dogrywki organizator konkursu informuje nauczyciela –

wychowawcę oraz ucznia, a nauczyciel – wychowawca informuje rodzica. 

 

 W przypadku udziału w etapie międzyszkolnym ( wyjazdowym) organizator konkursu lub opiekun 

grupy wyjazdowej zobowiązany jest do: 

 przekazania pisemnej informacji zainteresowanemu uczniowi i jego wychowawcy. 

 

 W dniu wyjazdu organizator lub opiekun grupy przekazuje wicedyrektorowi imienną listę 

reprezentantów szkoły, oświadczenia rodziców ( zgoda na przejazd środkiem transportu) oraz 

informuje o osobach nieobecnych. 

 

 W przypadku choroby uczestnika konkursu lub braku zgody rodzica dotyczącej wyjazdu, szkołę 

reprezentuje kolejny uczeń z listy konkursowej. 

 

 Reprezentować szkołę może uczeń, który rażąco nie narusza  ustalonych zasad zachowania. 

 

 Po powrocie z konkursu międzyszkolnego nauczyciel – opiekun informuje wicedyrektora o wynikach,  

 



a  w przypadku szczególnych osiągnięć reprezentacji ( I, II, III miejsce lub wyróżnienie) zamieszcza 

informację o sukcesach uczniów na tablicy EW – parter. 

 

 

 W przypadku nieprzewidzianych zmian organizacyjnych ( np. późniejszy niż planowany powrót z 

konkursu ) organizator lub opiekun grupy zobowiązany jest powiadomić wicedyrektora o zaistniałych 

zmianach. 

 

 

 Nagradzanie 

 Uczniowie, którzy w konkursie szkolnym zajmą I, II lub III miejsce, otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

Są one wręczane na apelu dyscyplinującym w obecności kolegów i koleżanek. 

 Za opracowanie wzoru dyplomu odpowiedzialny jest organizator konkursu. 

 

 Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę książkową na uroczystym apelu, w dniu zakończenia roku 

szkolnego. 


