
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„KLASA NA MEDAL” 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku im. Henryka Sienkiewicza 

obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 

KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

DLA KLAS IV – VIII 

 

 

 Zasady : 

1. Konkurs dotyczy uczniów klas 4-8. 

2. Konkurs trwa od 25 listopada 2019 r. do 5 czerwca 2020 r. 

3. Organizatorem konkursu „KLASA NA MEDAL” jest Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Ełku 

4. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę w różnych obszarach 

działań zawartych w Regulaminie. 

5.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2020 r. 

6. Wyniki zostaną wywieszone pod koniec miesiąca po zakończeniu konkurencji. 

 

 Cele konkursu : 

•  motywowanie do aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego; 

•  kształtowanie poczucia wspólnoty; 

•  promowanie nauki; 

•  promowanie pozytywnych postaw uczniów;  

•  wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji; 

•  wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. 

 

 

Nagrody: (wręczenie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego) 
• I miejsce – statuetka klasy na medal oraz kosz słodyczy 

• II miejsce –medal oraz kosz słodyczy 

• III miejsce –kosz słodyczy 



 

Skład komisji: 
- koordynatorzy konkursu (Aleksandra Milko, Mateusz Wiszowaty) 

- opiekunowie SU 

 

Zadania: 

I. Dni tematyczne (przebieranie się) (punktacja będzie przeliczana 

na procenty względu na rozbieżną liczebność uczniów w klasach, 

1 przebrana osoba= 1 pkt.) 

 

1. Dzień kapelusza i czapki (25 listopada) ubieramy różnorodne nakrycia głowy, np.: 

czapki z daszkiem, kapelusze itd. 

2. Mikołajki (6 grudnia) przebieramy się za postacie związane ze świętami. 

3. Walentynki (14 luty) ubieramy się na czerwono lub różowo 

4. Dzień kolorów (20 marca) 16 marca do każdej z klas 4-8 przyjdzie osoba 

prowadząca konkurs i przeprowadzi losowanie. Na wylosowany kolor klasa ubiera się 

podczas obchodów pierwszego dnia wiosny (20 marca). 

5. Dzień kapcia i skarpety (1 kwietnia) ubieramy kapcie i skarpety 

6. Dzień szalonej fryzury (15 maja) ciekawe i nietypowe upięcia włosów 

7. Dzień postaci z filmów, bajek i seriali (5 czerwca) przebieramy się za postacie z 

filmu, serialu, bajki itp. 

 

II. Wystrój sal       

estetyka- 5 pkt. 

oryginalność- 5 pkt 

wrażenie ogólne- 5 pkt.     

1. Świąteczny (sprawdzanie 16 grudnia) 

2. Walentynkowy (sprawdzanie 14 lutego) 

3. Wielkanocny (sprawdzanie 6 kwietnia) 



III. Mundurki 

Raz, lub dwa razy w miesiącu będą sprawdzane w klasach mundurki.  

Każda osoba bez mundurka oznacza punkty minusowe dla klasy. 

1 osoba bez mundurka = -2 punkty 

 

IV. Pozostałe aktywności 

1.  Dzień Babci i Dziadka (prace dostarczyć do 21 stycznia) (max. 2 prace z klasy- 

laurka i wiersz) 

• napisanie wiersza z tej okazji 

• wykonanie laurki 

1 miejsce- 20 pkt.     2 miejsce- 15 pkt.   3 miejsce- 10 pkt.  reszta prac- 5 pkt. 

 

2. Pierwszy dzień wiosny (20 marca) 

• kategorie sportowe (każdy przedział wiekowy oddzielnie) 

1 miejsce-15 pkt.    2 miejsce- 10 pkt.   3 miejsce- 5 pkt. 

 

3. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

• nakręcenie max. 3 minutowego filmiku o osobach z autyzmem oraz ich 

codziennym funkcjonowaniu i wspieraniu ich  (dostarczyć do 2 kwietnia) (każda 

praca 15 pkt.) 

• cała szkoła ubiera się na niebiesko (nie podlega to punktacji) (2 kwietnia) 

 

4. Światowy Dzień Kosmosu  

• utworzenie plakatu o kosmosie i ciekawostkach z nim związanych (dostarczyć 

do 20 maja) 

1 miejsce- 20 pkt.     2 miejsce- 15 pkt.   3 miejsce- 10 pkt.   

Pozostałe dostarczone  prace - 5 pkt 


