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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

,,NOCNE IGRASZKI Z NAUKĄ” 

 

I. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli ZSKŚiA w Giżycku 

II. Skład Komisji Konkursowej 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele ZSKŚiA w Giżycku, uczestniczący 

w ,,Nocnych igraszkach z nauką” 

III. Termin konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony 04.12.2014r. w godz. 18.00 – 23.00. 

IV. Cele konkursu 

       -    zainteresowanie uczniów przedmiotami ogólnokształcącymi i zawodowymi 

 wyzwalanie aktywności matematycznej, twórczej, logicznego myślenia, 

sprawnościowej 

 zachęcenie „słabszych” uczniów do nauki  

 kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych, naukowych 

 inspirowanie do działań kreatywnych  

 popularyzacja sportu i rekreacji  w szkole i środowisku 

 kształtowanie nawyku aktywności sportowej i rekreacyjnej oraz zdrowego stylu życia 

w czasie wolnym 

 promowanie rywalizacji naukowej i sportowej opartej na ustalonych regułach; 

 rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami i nauczycielem w celu 

organizacji imprez szkolnych 

III. Uczestnicy 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I-III ZSKŚiA w Giżycku 

IV. Etapy konkursu 

Konkurs przebiega na etapie szkolnym 

IV. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności 

Tematyka zadań  obejmuje podstawę programową przedmiotów ogólnokształcących i 

zawodowych w szkole ponadgimnazjalnej. 

V. Zasady udziału w konkursie 

- W konkursie biorą  udział czteroosobowe drużyny z kl. I – III ZSKŚiA w Giżycku. 

- Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań przez cały zespół reprezentujący klasę   

         (domina, puzzle, gry planszowe, karty, krzyżówki, rebusy, wykonanie doświadczeń,   

         dokonanie pomiarów, karaoke ) 

    - Drużyny będą rozwiązywać zadania z różnych dziedzin nauki. 

    - Zadania będą miały charakter łamigłówek logicznych i będą zabawą, a nie 

sprawdzaniem  wiedzy. 



   - Podczas konkursu będzie można wykazać się sprawnością fizyczną, zdolnościami  

     wokalnymi. 

   -  Niedopuszczalne jest korzystanie z podręczników, zbiorów zadań, internetu,  

      kalkulatorów, rad innych osób 

VII. Sposób punktacji oceny zadań 

 Komisja Konkursowa będzie oceniać : 

 - poprawność wykonania zadania 

   - pomysł, atrakcyjność i kreatywność 

VI. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

Szkolna Komisja Konkursowa dokona oceny zmagań zespołów i ogłosi wyniki 

konkursu. 

Zwycięzcy i uczestnicy oprócz nagród i pamiątkowych dyplomów, będą zwolnieni z 

pytania podczas lekcji dnia następnego oraz otrzymają punkty dodatnie z zachowania 

zgodnie z Regulaminem Szkoły. 

VII. Zasady zachowania uczniów 

1. ,,Nocne igraszki z nauką” są organizowane  na terenie Sali gimnastycznej szkoły. 

2. Czas trwania konkursu ustalany jest przez organizatorów z dyrekcją szkoły. 

3. Podczas konkursu uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia oraz przyniesienia stroju 

sportowego. 

4. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać postanowień Regulaminu Szkoły i Statutu w 

zakresie zasad kulturalnego zachowania oraz zakazu posiadania i spożywania alkoholu, 

tytoniu, środków odurzających. 

5. Uczestnicy ,,Nocnych igraszek z nauką” mają obowiązek godnie zachowywać się w 

miejscu publicznym, okazywać szacunek innym osobom, dbać o kulturę słowa i dobre 

imię szkoły. 

6. Zabronione jest zachowanie wyzywające, niekulturalne, prowokacyjne, obsceniczne gesty 

i pozy. 

7. Uczniowie są zobowiązani do troski o swoje zdrowie i zdrowie swoich  kolegów zgodnie 

z ustawami : 

 - Ustawa z dn. 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, a w szczególności art. 14, 43, 44  

- Ustawa z dn. 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych, a w szczególności art. 5 i 13 (Ustawa z dn.28.11.2003r. o zmianie 

ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych) 

- Ustawa z dn. 24.04.1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności art. 58 i 59   

8. Uczniowie, którzy dopuszczą się picia alkoholu lub palenia papierosów podczas 

konkursu, poniosą następujące konsekwencje:  

a) natychmiastowe wydalenie z imprezy pod opieka rodziców 

b) poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia 

c) rozmowa z pedagogiem szkolnym i wychowawcą 

d) nagana  dyrektora 

e) obniżona ocena z zachowania. 

                                                                                       Opracowały: 

                                                                                       Małgorzata Krywko 

                                                                                       MarzenaTrusewicz-Żakiewicz 

 


