Regulamin konkursu o tytuł

SUPERKOLEGA/SUPERKOLEŻANKA ROKU 2018/2019
W Szkole Podstawowej nr 22 we Wrocławiu
§1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy

Regulamin

określa

zasady

przeprowadzenia

Konkursu

o

tytuł

SUPERKOLEGA/SUPERKOLEŻANKA Roku 2018/2019 (zwanego dalej Konkursem).
2. Konkurs został ustanowiony przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu
3. Konkurs organizowany jest w terminie 4.06.2019 – 13.06.2019.
4. Dla przeprowadzenia konkursu zostaje powołana Komisja konkursowa w składzie: Karolina Serafin
Przewodniczący rady Rodziców – Przewodniczący Komisji, Artur Zarzycki - Członek Komisji, Kamila
Walczak- Członek Komisji
5. Koordynatorem Konkursu i sekretarzem Komisji Konkursowej prowadzącym organizacyjną obsługę
Konkursu jest Honorata Budnik

§2
Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyróżnienie uczniów i uczennic:
1) którzy są zawsze jest uprzejmi wobec innych (kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych
pracowników)
2) niosących pomoc innym,
3) którzy nie są agresywni, a z zapałem pomagają rozwiązywać konflikty,
4) którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych uczniów do działania,
5) którzy nie oszukują i nie mówią źle o innych,
6) czynnie zaangażowanych w życie klasy.

§3
Warunki Konkursu
1. Konkurs przyjmuje formę plebiscytów klasowych.
2. Uprawnionymi do głosowania w plebiscycie są wszyscy uczniowie każdej z klas w dwóch
kategoriach 1 -3 oraz 4 - 8
3. Osobami, na które można oddać głos są wszyscy uczniowie SP 22, którzy uczęszczali na zajęcia w
roku szkolnym 2018/2019.
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4. Warunkiem uczestnictwa w plebiscycie jest złożenie w dniu głosowania koordynatorowi Rady
Rodziców wypełnionej karty do głosowania ze wskazaniem jednego ucznia i jednej uczennicy,
którzy zdaniem głosujących najlepiej spełniają cele wymienione w §2 w klasie głosującego
5. Nad przebiegiem głosowania czuwa Komisja Konkursowa.

§4
Procedura głosowania

1. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 4-13.06.2019.
2. Głosowanie w poszczególnych klasach przeprowadzą przedstawiciele rodziców wyznaczeni przez
trójkę klasową.
3. Głosowanie za pomocą kart do głosowania jest bezpośrednie i tajne.
4. Uczniowie oddają głosy wskazując po jednym uczniu i jednej uczennicy z klasy, a kartę z oddanym
głosem oddają przedstawicielowi rodziców..
5. Liczenie głosów po zamknięciu głosowania i ustalenie ostatecznych wyników Konkursu spoczywa
na Radzie Rodziców.
6. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

§5
Rozstrzygnięcie Konkursu
1.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi maksymalnie do 17 czerwca bieżącego roku.

2.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu liczenia głosów ustali laureatów konkursu w
poszczególnych klasach z największą liczbą oddanych głosów.

3.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo określenia innej liczby nagrodzonych.

§6
Ogłoszenie wyników Konkursu
1.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na zakończenie roku szkolnego

§7
Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają tytuł SUPERKOLEGA/SUPERKOLEŻANKA Roku, nagrodę w postaci
bonów ufundowanych przez Radę Rodziców
2. Środki na nagrody będą pochodzić z budżetu Rady Rodziców
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§8
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie zostaną poinformowani o konkursie, a niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie
internetowej Rady Rodziców
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmuje Komisja
Konkursowa.
5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

3

