REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY PROJEKT
KLASOWEJ IMPREZY INTEGRACYJNEJ
Projekt adresowany jest do uczniów klas I-VI SP5. Polega na zaplanowaniu i opracowaniu
projektu imprezy integrującej klasę.
Celem projektu jest poprawianie relacji wewnątrz klasy, nawiązanie współpracy:
nauczyciel, uczeń, rodzic, poprawienie kontaktów społecznych, pobudzenie do działania
uczniów wycofanych i zamkniętych.
Przebieg projektu:
Klasa przystępująca do projektu wypełnienia formularz aplikacyjny dostępny na stronie
internetowej szkoły www.toya.net.pl/sp5. Projekt imprezy musi spełniać ustalone
kryteria, zaprezentowany przez społecznością szkolną ją w wyznaczonym czasie. Komisja
wybierze po jednym, najlepszym wniosku z klas: I-III i IV-VI. Najlepszy projekt otrzyma
dofinansowanie w wysokości 1500 zł.

Kryteria oceny projektu
Projekt powinien spełniać następujące wymagania:
•

Termin realizacji imprezy 1.03 – 30.04.2012 r, miejsce dowolne.

•

Przewidywać udokumentowanie kosztów fakturami wystawionymi na Szkołę w
wysokości do 1500 zł, koszty powyżej 1500 zł muszą być poniesione z środków
własnych klasy/uczniów.

•

Impreza powinna być:
− atrakcyjna dla dziecka (pomysł wokół, którego się rozwija: pokaz zwierzątek
domowych, pokaz mody, festiwal talentów, konkurs na Coś, prezentacja
hobby, wycieczka w plener z atrakcją itp ),
− integrująca wszystkich uczniów (cała klasa powinna uczestniczyć),
− angażująca dużą ilość dzieci, szczególnie zapewniać udział: wycofanych i
nieśmiałych, stojących na uboczu, nieakceptowanych przez klasę, wzmacniać
ich pozycję w klasie, (pkt. 15 a wniosku)
− angażująca rodziców i w fazie planowania, wypełniania wniosku i realizacji,

•

Dający uznanie uczniom zaangażowanym w organizację i przygotowania przez
wskazanie nazwisk we wniosku i możliwość zdobywania punktów za aktywność w
projekcie Comenius. Komisja konkursowa może przyznawać punkty uczniom

zaangażowanym w działania projektowe (pkt. 15 b wniosku, etap I - podczas
prezentacji projektów, etap II – prezentacje projektów podczas Dnia Ucznia)
zgodnie z regulaminem konkursu „Na najaktywniejszego uczestnika projektu”
•

Dający szansę zaistnienia uczniom słabym w nauce lub sprawiającym kłopoty
wychowawcze.

Skład jury
Wyboru najlepszych projektów dokonuje jury w składzie:
Przewodniczący – p. dyrektor Aleksandra Pierzchała
Członkowie:
p. Anna Marciniak – koordynator projektu Comenius
p. Elżbieta Marcinkiewicz – opiekun Samorządu Uczniowskiego
p. Dorota Warchoł – pedagog szkolny.
Decyzje jury są ostateczne i nie można się od nich odwoływać.
Skład jury może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

Organizacja i przebieg
I etap – do 22.XI do g. 12.00 składanie wniosków do opiekuna SU,
– 25.XI ogłoszenie wyników wstępnej selekcji wniosków (tylko wnioski prawidłowe pod
względem formalnym, wyróżniające się oryginalnością i rzetelnością zaplanowania),
- 29.XI publiczna prezentacja projektów wyróżnionych projektów, wybór najlepszych
projektów przez jury konkursowe, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie
przedstawicielom zwycięskich projektów symbolicznych czeków na 1500 zł.
- do 1.02.2012 r. projekty, które nie zostały nagrodzone mogą zostać zgłoszone (do
opiekuna SU) do realizacji podczas Dnia Ucznia 21.03.2012 r. Składany jest ponownie ten
sam wniosek lub może być wcześniej skorygowany z powodu braku środków na
sfinansowanie pełnej realizacji. Jury po zaakceptowaniu wprowadza zgłoszenie na listę
projektów do prezentacji podczas Dnia Ucznia. Do 15.02.2012 jury podaje listę do publicznej
wiadomości.
II etap – 1.III – 30.IV.2012 r. realizacja projektów,
- realizacja 2 projektów, które wygrały główne nagrody, w czasie i miejscu wskazanym
we wniosku.

- 21.03.2012 – Prezentacje: pokazów, konkursów, wystaw, opracowanych w
projektach, które nie otrzymały dofinansowania i zgłoszonych do 1.02.2012 r. do realizacji
podczas imprezy szkolnej „Dzień ucznia” . Jury konkursowe wybiera najciekawsze
prezentacje i wręcza nagrody dla klas. Organizatorem imprezy jest Samorząd Uczniowski.
III etap - do 4.05.2012 r. rozliczenie nagrodzonych projektów: złożenie sprawozdania z
realizacji projektów wg. wzoru z załączonymi fakturami. Odpowiedzialny – wychowawca
klasy realizującej projekt.
Nagrody przyznawane w konkursie finansowane są ze środków pochodzących z programu UE
LLP Comenius.

Przypominamy, że zaangażowani w projekty uczniowie zdobywają punkty w ramach
konkursu „Na najaktywniejszych uczestników projektu Comenius”, w którym nagrodą jest
całkowicie bezpłatny udział w wyjeździe do szkoły partnerskiej w maju 2013 roku.

