
 

REGULAMIN 

WEWNĘTRZNEGO KONKURSU SZKOLNEGO 

NA „NAJPIĘKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY” 

ORGANIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 

8 W JELENIEJ GÓRZE 

  

 

1. Organizatorem konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZY 

STROIK WIELKONOCNY" jest Rada Rodziców 

działająca przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej 

Górze. 

 

2. Osobami oceniającymi prace biorące udział w 

konkursie i współpracującymi z Radą Rodziców 

przy tworzeniu regulaminu konkursu i 

czuwającymi nad jego właściwym przebiegiem są: 

1. Paulina Sinkowska- Członek Prezydium Rady 

Rodziców. 

2. Anna Zienkiewicz – Członek Prezydium Rady 



 

Rodziców, 

3. Jolanta Płonka – Nauczyciel SP nr 8, 

4. Dorota Najman – Nauczyciel SP nr 8, 

5. Sylwia Strzelecka- Przewodniczący Samorządu 

Uczniowskiego 

 

Osoby te automatycznie tworzą jury konkursowe. 

Honorowym Członkiem Jury będzie Pani Maria 

Silbert Salabura Dyrektor SP nr 8. 

 

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną 

Rada Rodziców zastrzega sobie możliwość zmian w 

składzie jury w przypadku kwarantanny, bądź 

izolacji któregokolwiek z członków jury a także 

możliwość przesunięcia poszczególnych dat konkursu. 

 

3. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8 

naszej szkoły w trzech kategoriach wiekowych: 

 



 

- dla klas 1-3 

- dla klas 4-6 

- dla klas 7-8 

4. Każdy z uczestników konkursu przystępując do 

niego wyraża zgodę na przekazanie nieodpłatnie 

swojej pracy na kiermasz świąteczny , który odbędzie 

się w naszej szkole w dniach 12-13.04.2022 roku. 

5. Ogłoszenie o konkursie oraz późniejszych jego 

wynikach pojawi się na stronie internetowej naszej 

szkoły, na tablicy informacyjnej Rady Rodziców w 

szkole na parterze przy wejściu do budynku oraz 

zostanie rozesłane do rodziców i wychowawców 

uczniów klas 1-8 poprzez dziennik elektroniczny. 

 

6. Konkurs trwać będzie od 1 marca do 8 kwietnia 

2022 roku. 

 

7. Prace konkursowe można składać u Pani Jolanty 

Płonki -nauczyciela SP nr 8 w terminie od 1 marca 



 

do 8 kwietnia 2022 roku. 

 

8. Konkurs polega na wykonaniu własnoręcznej 

pracy przez ucznia dowolną techniką artystyczną. 

 

9. Każdy uczeń może złożyć jedną pracę konkursową. 

 

10. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem 

oraz klasą do której uczęszcza autor danej pracy. Taki 

podpis robimy u podstawy pracy w sposób 

niewidoczny dla oceniających . 

 

11. Jury konkursowe dokona oceny prac biorących 

udział w konkursie pod względem artystycznym i 

estetycznym . 

 

12. Na ocenę prac wyznaczono dzień 11.04.2022 roku . 

 

13. Laureatów konkursu poznamy 12 .04.2022 roku. 



 

Zwycięzcy otrzymają nagrody za miejsce 1,2 i 3 oraz 

jedno wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej. 

 

14. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Rady 

Rodziców. Nie wykluczamy możliwości wsparcia 

konkursu upominkami przez osoby, firmy bądź 

instytucje zewnętrzne.  

 

                           Organizator konkursu  

                             RADA RODZICÓW 


