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Regulamin konkursu : NAUCZYCIEL Z KLASĄ ! 

§1 Postanowienia ogólne 

1.1.Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAUCZYCIEL Z KLASĄ 

zwanym dalej „Konkursem” 

1.2.Organizatorem „Konkursu” jest Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w 

Kutnie wspólnie z Samorządem Uczniowskim. 

1.3.„Konkurs” będzie trwał od 7.10.2020 do 13.10.2020 

1.4.Uczestnikami „Konkursu” są osoby, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu 

1.5.Celem „Konkursu” jest wyłonienie 3 najbardziej lubianych nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1         

w Kutnie oraz 6 uczniów, oddających i najlepiej uzasadniających swój wybór. 

§2 Uczestnicy Konkursu 

2.1.Uczestnikami „Konkursu” są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie 

§3 Przystąpienie do „Konkursu” 

3.1.Do udziału w „Konkursie” konieczne jest: 

-wskazanie ulubionego, wg. głosującego, nauczyciela, podanie jego imienia i nazwiska oraz 

uzasadnienia swojego wyboru poprzez opis bądź rysunek, a także podpisanie pracy własnym 

imieniem i nazwiskiem oraz numerem klasy 

-umieszczenie (oddanie) swojego głosu w urnach znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej      

nr 1 w Kutnie 

§4 Zasady Konkursu 

4.1.W skład Jury „Konkursu” wchodzą następujące osoby: 

- Anna Furmankiewicz – Przewodnicząca RR 

- Magdalena Wójkowska – Zastępca Przewodniczącej klasy 4-8 

- Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

4.2.Spośród zgłoszonych kandydatów, Jury najpierw dokona wyboru TRÓJKI nauczycieli                  

z największą ilością głosów, określając jednocześnie 1, 2 i 3 miejsce.  

4.3.Spośród oddających głosy uczniów wybierze 6 najciekawszych  uzasadnień wyboru, po 3 na 

każdy pion tj. 3 na pion 1-3 oraz 3 na pion 4-8. 

§5 Nagrody 

5.1.Wszystkie nagrody przewidziane w „Konkursie” funduje Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 

nr 1 w Kutnie 

5.2.Dla wybranej  TRÓJKI  „najbardziej lubianych nauczycieli” – upominki od RR 

5.3.Dla zwycięskiej TRÓJKI  uczniów z bloku 1-3 – bony upominkowe do Empiku o wartości 200 zł, 

100 zł i 50 zł, odpowiednio za zajęcie 1,2 i 3 miejsca 
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5.4.Dla zwycięskiej 3 uczniów z bloku 4-8 – bony upominkowe do Empiku o wartości 200 zł, 100 zł    

i 50 zł, odpowiednio za zajęcie 1,2 i 3 miejsca 

§6 Rozstrzygnięcie konkursu 

6.1.Rozstrzygnięcia konkursu dokona Jury w dniu 14.10.2020. a informacje o laureatach poda na 

Facebooku RR 

§7 Rozdanie nagród 

Ze względu na obostrzenia sanitarne nagrody dla uczniów zostaną przekazane przez wychowawców 

klas.  

Natomiast upominki dla nauczycieli zostaną przekazane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

 

Organizatorzy konkursu :  Prezydium RR oraz Samorząd Uczniowski SP1 Kutno 

 

 

 

 

 

Kutno dnia 06 października 2020 roku 

 

 

 

 

 


