
Procedura organizowania konkursów szkolnych 

w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie 
 
 

1. W Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie organizowane są 
konkursy przedmiotowe oraz konkursy tematyczne. 

2. Wszystkie konkursy umieszczone są w planie pracy szkoły. 

3. Terminarz szkolnych konkursów przedmiotowych dostępny jest na stronie 
internetowej szkoły, na tablicy dla rodziców i w gablocie dla uczniów. 

4. Zadania organizatora: 

a) Przeprowadza konkurs zgodnie z harmonogramem. 

b) Przekazuje informację o wynikach konkursu: 

 na stronę internetową,  

 na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

 w gablocie dla uczniów,  

 do radiowęzła. 

c) Przygotowuje sprawozdanie i przekazuje osobie odpowiedzialnej za 
podsumowanie współzawodnictwa klas o Puchar Dyrektora Szkoły. 

d) Informuje wychowawców i opiekunów o wynikach konkursu.  

5. Sposób wyłaniania laureatów konkursów: 

a) przedmiotowych 

Uczeń musi osiągnąć określoną liczbę punktów, aby zająć dane miejsce: 

I miejsce 98 - 100 %  

II miejsce 90 – 97 % 

III miejsce 75 – 89 % 
 

Jeżeli nikt z uczestników nie osiągnie wyżej wymienionego procentowego wyniku, 
to osoby z trzema najwyższymi zajmują kolejno: pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

Nie przewiduje się dogrywek. 

Nie ma ograniczeń liczby laureatów na poszczególne miejsca. 

b) tematycznych 

Organizator ustala kryteria stosownie do charakteru konkursu, a jury wyłania 
laureatów według podanych kryteriów. Zapoznaje opiekunów i uczestników z 
kryteriami/opracowanym regulaminem. 

 

 



6. Sposób nagradzania laureatów konkursów 

a) przedmiotowych 

Za zajęcie miejsca I, II i III miejsca uczeń otrzymuje dyplom i nagrodę książkową. 

 Za otrzymanie wyróżnienia uczeń otrzymuje dyplom. 

  Nagrody są wręczane podczas szkolnej uroczystości organizowanej w marcu i maju 
 danego roku szkolnego. 

b) tematycznych 

Za zajęcie I, II i III miejsca oraz uzyskanie wyróżnienia uczeń otrzymuje dyplom.  
Laureaci i wyróżnieni w konkursie plastycznym „Malujemy jak Matejko” otrzymują 
dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

Nagrody są wręczane uroczyście podczas podsumowania konkursu w formie i terminie 
podanym przez organizatora, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników. 

 

Obowiązuje od roku szkolnego 2018/2019 

Opracował zespół w składzie: B. Gawlik, M. Buzała, J. Lange, M. Periżok – Kowalczyk, E. Pietraszewska 


