
Regulamin konkursu dla Uczniów SP nr 34  

 

SZKOŁA Z MARZEŃ 

 

Zapraszamy wszystkich Uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie  

„Szkoła z Marzeń” 

 

Cele konkursu: 

 

1. Rozbudzanie Waszej wyobraźni oraz twórczej aktywności. 

2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się środkami artystycznymi dla wyrażania 

własnych przeżyć i odczuć. 

3. Przygotowanie do obchodów Dnia Dziecka i do przekazania kluczy do SP 34 

Młodym Żakom. 

 

I. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Zadaniem konkursu jest przygotowanie przez Ucznia (lub grupę uczniów) dowolnej 

pracy: plastycznej, literackiej, publicystycznej, filmowej lub innej, na temat tego, jak 

ma wyglądać szkoła utkana z uczniowskich marzeń. 

 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 naszej szkoły z podziałem na 

kategorie wiekowe: 

klasy 1-3,  

klasy 4-6, 

klasy 7-8. 

 

II. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: 

 

1. Prace konkursowe należy złożyć do 22 maja bieżącego roku za pomocą 

wiadomości na adres mailowy: 

• uczniowie kl. 1 - 3 do pani Małgorzaty Wilczek: 

malgorzatawilczek@zsp8poznan.onmicrosoft.com 
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• uczniowie  kl. 4 - 8 do pani Gabrieli Wołosz: 

gabrielawolosz@zsp8poznan.onmicrosoft.com 

 

2. Prace można wykonać indywidualnie lub w grupach. 
 

3. Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych. 

Jako podpowiedź umieszczamy spis zagadnień które można poruszyć w swojej 

pracy konkursowej: 

• szkoła jako budynek, projekt przebudowy szkoły, 

• wymarzona sala lekcyjna, 

• idealny system nauczania, plan lekcji, 

• kto powinien sprawować rządy w szkole, 

• jaki mógłby być hymn szkoły z marzeń, 

• jak wyglądać mogą prawa i obowiązki ucznia, 
 

4. Uczniom klas młodszych podsuwamy też pomysł na odświeżenie logotypu szkoły. 

Chcielibyśmy zobaczyć, jakie kolory mogą pasować do szkolnego logotypu i jak 

wygląda on oczami ucznia.  

 

Wkrótce na fanpage’u naszej szkoły pojawią się filmy i wiersze przygotowane 

przez nauczycieli, które mogą być dla Was podpowiedzią i inspiracją,  

a zarazem zachętą do udziału w konkursie. 

 

Najciekawsze prace pozwolą stworzyć ogólnoszkolny projekt na  

Szkołę z uczniowskich marzeń. 

Zgromadzony materiał może posłużyć jako swego rodzaju materiał promocyjny 

SP 34. 

Z tego też względu każdy uczestnik konkursu, który chce wziąć w nim udział, 

jest zobowiązany wyrazić zgodę na publikację Jego pracy na stronie SP 34, 

fanpage’u SP34 na portalu społecznościowym Facebook, a także na 

wykorzystanie jej w celach promocyjnych Szkoły. 

 (załącznik nr1). 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy. 
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III. Kryteria oceny. 

 

Prace oceniane będą według następujących kryteriów: 

• zgodność z tematem, 

• twórczość, 

• pomysłowość, 

• oryginalność, 

• estetyka pracy, 

• różnorodność wykorzystanych technik. 

 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 czerwca w Dzień Dziecka.  

W tym dniu po raz pierwszy nastąpi przekazanie kluczy do SP 34 Młodym Żakom – 

Samorządowi Uczniowskiemu. 

 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone! 

Nagrodzeni zostaną wyłonieni w każdej kategorii oddzielnie. 

Cenne nagrody ufundowane są przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 34  

oraz działającą przy placówce Radę Rodziców. 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

   Rada Rodziców SP 34 

Nauczyciele SP 34 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

                                                                                   Poznań, ……………………… 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy……………………………………………… 

                                                                                              (imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

uczestnika konkursu  „SZKOŁA  Z  MARZEŃ” organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 34 w Poznaniu. 

Publikacja pracy może pojawić się na stronie Szkoły Podstawowej nr 34, 

fanpageʼu Szkoły Podstawowej nr 34, na portalu społecznościowym Facebook,  

a także zostać wykorzystana  w celach promocyjnych Szkoły. 

 

 

 

……………………………………………………… 

                                                                                 Podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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