REGULAMIN KONKURSU NAUKOWEGO
„IDZIEMY DO GWIAZD”
Organizatorzy
1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce
2) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci „Pod Ślężą”
3) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce
4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce
5) Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Cel konkursu
1) Poprawianie wyników w nauce wśród uczniów SP nr 2 w Sobótce
2) Zwiększanie poziomu wiedzy wśród uczniów
3) Zdrowa rywalizacja wśród uczniów
4) Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań nauką

5) Wdrażanie do samokontroli i samodyscypliny
6) Wdrażanie do przestrzegania regulaminów szkolnych
7) Pobudzanie ambicji wychowanków szkoły

UCZESTNICY KONKURSU
1) W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie od klasy 4 do klasy 8 Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sobótce
2) Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:
- pierwsza kategoria: „Najlepsza średnia szkoły”
- druga kategoria: „Najwyżej poprawiona średnia w szkole, w stosunku do
pierwszego semestru”
- trzecia kategoria: „Najlepszy zespół klasowy”
3) Do konkursu uczniowie mogą być zgłaszani przez wychowawców klas po
wystawieniu ocen długopisem na koniec roku szkolnego 2018/2019

Zasady Konkursu
I. Kategoria pierwsza
1) W pierwszej kategorii nagrodę wygrywa uczeń, który w roku szkolnym
2018/2019 uzyska najwyższą średnią w całej szkole w drugim etapie
kształcenia i z zachowania otrzyma ocenę bardzo dobrą lub wzorową.
2) Jeśli więcej niż jeden uczeń uzyska taką samą średnią, nagrodę otrzymuje
uczeń, który:
a) w pierwszym półroczu uzyskał wyższą średnią,
b) otrzymał wyższą ocenę z zachowania
c) reprezentował szkołę na konkursach, zawodach.
II. Kategoria druga
1) W drugiej kategorii nagrodę wygrywa uczeń, który w roku szkolnym
2018/2019 w porównaniu do pierwszego semestru najbardziej poprawił swoją
średnią oraz otrzymał z zachowania ocenę bardzo dobrą lub wzorową.
2) Jeśli więcej niż jeden uczeń poprawi swoją średnią o taką samą wartość, to
wygrywa uczeń który:
a) w pierwszym semestrze uzyskał wyższą średnią,

b) otrzymał wyższą ocenę z zachowania,
c) reprezentował szkołę w zawodach, konkursach.
III. Kategoria trzecia
1) W trzeciej kategorii wygrywa zespół klasowy, który w r.szk. 2018/2019
uzyskał największą średnią.
2) Jeśli, więcej niż jeden zespół uzyska taką samą średnią, to wygrywa ten
zespół, który uzyska wyższą średnią z zachowania.

Nagrody
1) Organizatorzy przewidują jedną nagrodę w każdej kategorii.
2) Zwycięzcy konkursu otrzymują następujące nagrody:
- w kategorii pierwszej: Laptop
- w kategorii drugiej: Tablet
- w kategorii trzeciej: Wyjście całej klasy do kina w Sobótce
3) W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Wyniki konkursu
1) Do

jury

zostaną

powołani

opiekun

SU,

dyrektor

szkoły,

prezes

Stowarzyszenia, pedagog szkolny, psycholog.
2) Jury rozpatruje kandydatury przedstawione przez wychowawców w dniu Rady
Klasyfikacyjnej roku szkolnego 2018/19 i wyłania zwycięzców.
3) O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani w dniu wręczenia
świadectw podczas uroczystej akademii.
4) Informacje zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej

