
UWAGA!  UWAGA!  KONKURS! 

JEŚLI JESTEŚ UCZNIEM KLASY  II  LUB III NASZEJ SZKOŁY 

 ZAPRASZAMY CIĘ  DO WZIĘCIA UDZIAŁU  W KONKURSIE  

 „Najpiękniejszy zeszyt w szkole”. 

Regulamin konkursu:  

1. Adresat: 
Wszyscy uczniowie klas II-III Szkoły Podstawowej Nr 112 w Warszawie  

Cele:                                                                           

 Poprawa poziomu pisma – kaligrafii 

 Poprawa poziomu ortografii i interpunkcji. 

 Systematyczna kontrola zeszytów przedmiotowych. 

 Nagrodzenie uczniów systematycznych i starannych. 

 Zmotywowanie do pracy uczniów mniej dbałych. 
2. Koordynatorzy  

 Agnieszka Trzeciak  

 przedstawiciele klas w Małym Samorządzie Uczniowskim 

DRODZY UCZNIOWIE! 
   Wasze zeszyty  to świadectwo tego, jakimi jesteście uczniami. Chcielibyśmy, aby zeszyt każdego z Was świadczył o 

jego właścicielu jak najlepiej,  abyście zadbali o swoje zeszyty i traktowali je jak swoja wizytówkę. Pragniemy, abyście 

sami z przyjemnością zaglądali do nich nie tylko po to, aby znaleźć to, co ważne i potrzebne, ale także aby cieszyć sie 

dobrymi ocenami, które tam znajdziecie. Zależy nam na tym, aby zeszyty uczniów naszej szkoły były prowadzone 

systematycznie i starannie. Dlatego ogłaszamy konkurs na  NAJŁADNIEJSZY ZESZYT W SZKOLE. 

NAJŁADNIEJSZY ZESZYT TO: 

·       Zeszyt prowadzony systematycznie. 

·       Zeszyt prowadzony starannie. 

·       Pismo czytelne, przejrzyste. 

·       Brak skreśleń, poprawek, śladów korektora. 

·       Minimalna liczba błędów 

·       Zeszyt czysty, bez zagięć, obłożony 

·       Podpisany imieniem, nazwiskiem, przedmiotem i klasą.      

 Przebieg konkursu 
1. Organizatorem konkursu są opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego 
2. Pierwsza edycja konkursu trwa do ferii zimowych i zostanie rozstrzygnięta 7 II  2020r. 
3. W konkursie biorą udział zeszyty do języka polskiego uczniów klas II i III  
4. Wychowawca klasy wybiera raz na miesiąc  najładniejszy – skończony -  zeszyt  i za pośrednictwem 

przedstawiciela MSU swojej klasy dostarcza go do organizatorów konkursu.  
Kryteria oceniania:  

 ogólny zewnętrzny wygląd zeszytu (okładka, brak oślich rogów, opisanie zeszytu) 

 właściwa liczba kartek,  

 kolorowe, staranne szlaczki 

 staranne pismo, brak błędów ortograficznych,  

 starannie uzupełnione wszystkie lekcje i zadania domowe, 

 praca,  jaką dany uczeń włożył w to, aby jego zeszyt wyglądał lepiej. 
 WŁAŚCICIELE 3 NAJPIĘKNIEJSZYCH ZESZYTÓW  OTRZYMAJĄ NAGRODY. 

 



 


