REGULAMIN KONKURSU
współzawodnictwo klas o tytuł „NAJLEPSZEJ KLASY”
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku
w roku szkolnym 2016/2017
1. Organizator konkursu:
a) Samorząd Uczniowski,
b) Szkolne Koło Ekologiczne,
c) Rada Rodziców.
2. Cel konkursu:
a) wyłonienie najlepszej klasy w szkole,
b) promocja i kształtowanie zachowań zgodnych z normami społecznymi,
c) promocja zdrowego stylu życia,
d) propagowanie ekologicznych zachowań w życiu codziennym,
e) propagowanie segregacji odpadów jako sposobu na ekologiczny, ekonomiczny i modny sposób na
rozwój ówczesnej cywilizacji i społeczeństw,
f) propagowanie i zaszczepianie chęci do współzawodnictwa w duchu „Fair Play”.
3. Uczestnicy konkursu:
zespoły klasowe klas pierwszych, drugich i trzecich.
4. Termin:
wrzesień 2016 – maj 2017.
5. Nagrody:
I miejsce: nagroda pieniężna ufundowana przez Radę Rodziców, przeznaczona na wspólne wyjście
(lub wyjazd) klasowe.
II miejsce: sponsorowane ognisko klasowe lub wyjście na pizzę do restauracji Alcatraz,
III miejsce: sponsorowane wyjście całej klasy do McDonalds.
6. Zadania konkursowe:
ZADANIE 1: Najładniejsza i najbardziej oryginalna gazetka ścienna przedstawiająca daną klasę – termin
rozstrzygnięcia: 30 września 2016,
ZADANIE 1 – Eko: I Wielka zbiórka baterii – termin zbiórki i rozstrzygnięcia: pierwszy tydzień
października,
ZADANIE 2: Miesiąc październik miesiącem bibliotek szkolnych – największa ilość
wypożyczonych/przeczytanych książek z biblioteki w miesiącu październiku – termin rozstrzygnięcia:
31 października 2016,
ZADANIE 2 – Eko: Zbiórka nakrętek – termin zbiórki i rozstrzygnięcia: pierwszy tydzień listopada,
ZADANIE 3: „Dzień pluszowego misia” – najwięcej punktów przypadnie klasie , które przyniesie
największą ilość pluszaków,: 24 listopada 2016,
ZADANIE 3 Eko – Jesienny Sanok w fotografii – termin rozstrzygnięcia: ostatni tydzień listopada,
ZADANIE 4: Najładniej przystrojona tradycyjna choinka w tradycyjny sposób – termin rozstrzygnięcia:
22 grudnia 2016,
ZADANIE 4 – Eko: Ekologiczne ozdoby choinkowe (np. bombki, aniołki, mikołajki, prezenciki,
itp.;technika dowolna) – termin zbiórki i rozstrzygnięcia: pierwszy tydzień grudnia,
ZADANIE 5: Najwyższa średnia ocen (klasowa) – termin rozstrzygnięcia: 13 stycznia 2017,
ZADANIE 5 – Eko: Międzyklasowy quiz ekologiczny oraz zbiórka baterii – termin rozstrzygnięcia:
styczeń 2017,
ZADANIE 6: Najwięcej osób ubranych na czerwono w każdej klasie w dniu walentynek – termin
rozstrzygnięcia: 14 lutego 2017,
ZADANIE 6 – Eko: Zbiórka plastikowych nakrętek (II tura) dla podopiecznych fundacji „CZAS
NADZIEI” – termin rozstrzygnięcia: ostatni tydzień lutego,
ZADANIE 7: Klasowa Marzanna (ocenie podlega pomysłowość, estetyka i wykonanie) – termin
rozstrzygnięcia: 21 marca 2017,
ZADANIE 7 – Eko: Zbiórka baterii (III tura) – termin zbiórki i rozstrzygnięcia ostatni tydzień marca,
ZADANIE 8: Najładniejsza kartka wielkanocna z życzeniami w jednym z języków obcych nauczanym
w naszej szkole (angielski, niemiecki lub francuski) – termin rozstrzygnięcia: 12 kwietnia 2017,
ZADANIE 8 – Eko: Zbiórka starych/zużytych telefonów komórkowych - termin rozstrzygnięcia ostatni
tydzień kwietnia,
ZADANIE 9: Największa ilość osób w klasie ubrana w barwach narodowych w dniu 4 maja 2017,
ZADANIE 9 – Eko: Wielka zbiórka zużytych tonerów – termin zbiórki i rozstrzygnięcia ostatni tydzień
maja.

7. Punktacja konkursowa:
Klasyfikacja generalna polega na przeliczaniu punktów uzyskanych na poszczególne miejsca (1-11)
w poszczególnych konkursach, przy założeniu, że za I miejsce przyznawanych jest 11 pkt., a za XI miejsce
– 1 pkt. Klasa, która nie weźmie udziału w danym konkursie, otrzyma 0 pkt.
8. Koordynatorzy konkursu:
a) Marzena Brejta i Marzena Radwańska – działania Samorządu Uczniowskiego,
b) Maria Trzeciak i Aneta Pelc – działania proekologiczne,
c) Marzena Radwańska – działania biblioteczne,
d) Anna Struś – statystyki szkolne,
9. Komisja konkursowa:
a) przewodnicząca: Marzena Brejta,
b) zastępca przewodniczącej: Maria Trzeciak,
c) członkowie: Marzena Radwańska, Aneta Pelc, przewodniczący klas pierwszych, drugich i trzecich.
10. Postanowienia końcowe:
a) Regulamin konkursu opublikowany zostanie na stronie internetowej szkoły oraz szkolnych
gazetkach ściennych i będzie dostępny u wychowawców i przewodniczących klas oraz opiekunów
i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
b) do 10 każdego następnego miesiąca będą podsumowane wyniki cząstkowe rywalizacji klas
i opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz szkolnych gazetkach ściennych,
c) organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminu.
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