
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ SALĘ LEKCYJNĄ  

1. Cele konkursu:  

 uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne,  

 poprzez zmianę wystroju stworzenie w salach klimatu i atmosfery sprzyjającej nauce,  

 motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy. 

2. Adresatami konkursu są: Oddział przedszkolny i klasy I-III SP (kat. 1), IV-VI SP (kat. 2) oraz kl. VII, 
VIII i oddział Gimnazjum w Kusiętach (kat. 3). 

3. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2018 r. a kończy 15.05.2019 r. 

4. Sale lekcyjne oceniać będzie komisja wyłoniona spośród członków Rady Rodziców. 

5. W konkursie ocenie podlegać będą: 

 WYSTRÓJ SALI ORAZ ATRAKCYJNE POMYSŁY NA DEKORACJE SALI  Salę można ozdobić                    
i urządzić na wiele sposobów. Jak, nie wkładając zbyt dużej sumy pieniędzy, uczynić salę przyjemną? 
Odpowiednio dobrane dodatki, mogą zdziałać cuda i nadać wnętrzu zupełnie nowy charakter. 
Wykażcie się inicjatywą urządzając salę według swoich upodobań, ale pamiętając o praktyczność. 
Im więcej osób zaangażuje się w realizację, tym lepiej.   Każdy z Was może wnieść coś Swojego tak, 
żeby dobrze czuć się w miejscu, w którym spędzacie połowę Waszego czasu. Ważne jest jednak, 
żeby w sali wszystkie elementy łączyły się ze sobą. Nie można ich też być zbyt wiele, a wszystkiemu 
powinien towarzyszyć jakiś motyw- klasa musi stanowić całość. Można zdobyć od 1 do 3 punktów!                                                                     

 GAZETKI KLASOWE W sali powinna być gazetka informacyjna ( zawierająca najważniejsze 
informacje o klasie: plan lekcji, samorząd klasowy, itd.) oraz gazetka tematyczna  (może to być 
fotoreportaż przedstawiający klasę podczas aktualnych wydarzeń z życia szkoły),  nawiązująca  do 
aktualnych świąt, wydarzeń, pór roku, osiągnięć klasy i poszczególnych uczniów… Można zdobyć od 
1 do 3 punktów.                                                                                                               

 ESTETYKA CAŁOŚCI  Warto zadbać o estetyczny wygląd sali i pamiętajcie o kwiatach, bo dzięki nim 
Wasze sale będą przytulne. Nie musi być ich dużo, liczy się ich wygląd, czystość i estetyka doniczek. 
Można zdobyć od 1 do 3 punktów. 

6. Komisja konkursowa dokona oceny w pierwszej połowie: 

 Listopada 2018 (rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie 1 klasy, Dzień Edukacji Narodowej) 

 grudnia   2018 ( Święto Niepodległości, Boże Narodzenie); 

 lutego     2019 ( Nowy Rok, Walentynki, Ferie zimowe); 

 kwietnia 2019 (Wielkanoc, wiosna); 

 maja        2019 (Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka). 

7.  Po każdym etapie zostaną ogłoszone wyniki na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. 

8. Trzy zwycięskie klasy (po jednej z każdej kategorii wiekowej) otrzymają nagrody ufundowane 

przez Radę Rodziców. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2019 r. podczas spotkania w ramach Dnia Otwartego                   

w Szkole Podstawowej w Kusiętach. 

                                                                       Życzymy powodzenia- Rada Rodziców 


