KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY ZESZYT W SZKOLE
NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO
Warto pisać ładnie , bo wtedy każdy nasze intencje odgadnie.
Pozna też kawałek duszy i niejednokrotnie się wzruszy.
Pismo miłe dla oka to powodzenia trzon.
Gdy ładnie piszemy – nadajemy treści ton.

NAJŁADNIEJSZY ZESZYT TO:
- Zeszyt prowadzony systematycznie.
- Zeszyt prowadzony starannie.
- Pismo czytelne, przejrzyste.
- Podkreślone tematy.
- Jak najmniej skreśleń, poprawek.
- Z minimalną liczbą błędów.
- Czysty, bez zagięć, oprawiony.
-Podpisany imieniem, nazwiskiem, przedmiotem i klasą.

Regulamin konkursu
„Najładniejszy zeszyt”
Adresaci:
Uczniowie klas I, II i III.
Uczniowie klas IV-VI.

Uczniowie klas VII, II, III gimnazjum.
Cele:
a) Poprawa poziomu pisma – kaligrafii.
b) Poprawa poziomu ortografii i interpunkcji.
c) Systematyczna kontrola zeszytów.
d) Nagrodzenie uczniów systematycznych i starannych.
e) Zmotywowanie do pracy uczniów mniej dbałych.
Koordynatorzy:
Barbara Mizerska – pedagog szkolny,
Joanna Nowak – opiekun samorządu szkolnego,
Elżbieta Biront – nauczyciel języka polskiego.
Przedstawiciele SU.

DRODZY UCZNIOWIE!
Wasze zeszyty, to nie tylko zapis tego, co dzieje się na lekcjach, to także zbiór informacji,
z których Wy sami musicie wielokrotnie korzystać. Chcemy, żebyście dbali o swoje zeszyty.
Pragniemy, abyście bez trudu potrafili znaleźć w nich to, co ważne i potrzebne. Zależy nam na tym,
aby zeszyty uczniów naszej szkoły były prowadzone systematycznie i starannie. Dlatego ogłaszamy
konkurs na najładniejszy zeszyt w szkole.
PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs organizowany jest na zakończenie Roku Szkolnego - termin zakończenia 8 czerwca –
ogłoszenie wyników.
W konkursie udział biorą zeszyty nauczania zintegrowanego oraz zeszyty przedmiotowe.

Wychowawca danej klasy zbiera zeszyty uczniów biorących udział w konkursie do dnia 1 czerwca
i wybiera 3 najładniejsze.
Kryteria oceniania:
a) ogólny zewnętrzny wygląd zeszytu (okładka, brak pozaginanych rogów, opisanie zeszytu),
b) właściwa liczba kartek,
c) podkreślone tematy,
d) staranne pismo, możliwie mała ilość błędów ortograficznych,
e) starannie uzupełnione wszystkie lekcje,
f) praca, jaką dany uczeń włożył w to, aby jego zeszyt wyglądał lepie,
g) najładniejsze zeszyty prezentowane będą na wystawie, a nazwiska ich właścicieli umieszczane
na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły,
h) uczniowie wyróżnionych zeszytów otrzymają dyplomy i nagrody, wręczane na PIKNIKU
RODZINNYM – 8 czerwca 2018r.
W wyznaczonym dniu ( 1 VI 2018r.) organizatorzy zbierają zeszyty od wychowawców klas
i spotykają się (Mizerska B., Nowak J., Biront E.) w celu wybrania najpiękniejszych zeszytów.
Organizatorem konkursu są pedagodzy szkolni, oraz SU wraz z opiekunem .

Zapraszamy wszystkich chętnych na zgłoszenie swojego zeszytu
na koniec nauki w roku szkolnym 2017/2018.
ORGANIZOTORZY

