
Regulamin konkursu z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień 

Informacje ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady organizacji oraz przebiegu konkursu z okazji Dnia Życzliwości  

i Pozdrowień (zwanego dalej „Konkursem”). 

§ 2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa 

Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 29 (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

§ 3. Konkurs jest wydarzeniem o zasięgu wewnątrzszkolnym, skierowanym do nauczycieli oraz 

uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego (zwanych dalej „Uczestnikami”). 

§ 4. Celem Konkursu jest: 

1. Zwrócenie uwagi uczniów i nauczycieli na pozytywne cechy oraz zachowania, a także ich 

wpływ na życie codzienne. 

2. Zwiększenie integracji społeczności szkolnej. 

§ 5. Konkurs polega na głosowaniu w trakcie wyborów na najżyczliwszego ucznia oraz nauczyciela 

ZSE. 

Przebieg konkursu 

§ 6. Konkurs rozpoczyna się od Dnia Życzliwości i Pozdrowień, tj. 21 listopada, i trwa do dnia  

28 listopada. 

§ 7. Etap I: Z każdej klasy wybierany jest jeden przedstawiciel. Samorząd Uczniowski wybiera  

20 nauczycieli, którzy wezmą udział w głosowaniu. 

§ 8. Etap II:  

1. Konkurs odbywa się zgodnie z ustalonym planem systemu pucharowego udostępnionego  

w mediach społecznościowych z podziałem na tury. Do kolejnej tury przechodzą uczestnicy  

z największą ilością punktów zdobytych w głosowaniu. Głosowanie odbywa się na Instagramie 

Samorządu Uczniowskiego we wskazanych w § 8 pkt 3 dniach. 

2.1 W 1 turze bierze udział 20 osób, spośród nich do drugiej tury przechodzi 10 osób; w drugiej turze 

eliminuje się 5 zawodników; w turze trzeciej udziału nie bierze Uczestnik, który w turze 

poprzedniej uzyskał największą ilość głosów; w turze czwartej wyłania się 4 Uczestników na 

podstawie uzyskanych głosów, którzy przejdą do półfinału (Uczestnik, który nie brał udziału  

w trzeciej i czwartej turze będzie oceniany wg punktacji zdobytej w turze drugiej); w turze piątej 

biorą udział 4 Uczestnicy, z których 2 przechodzi do finału. Finał wygrywa Uczestnik, który 

zdobędzie największą ilość głosów. 



2.2 Eliminacje wśród nauczycieli przebiegają tym samym trybem co uczniów. 

3. Tury odbywają się kolejno: 

3.1 Tura pierwsza: 21 listopada br.; 

3.2 Tura druga: 23 listopada br.; 

3.3 Tura trzecia i czwarta: 25 listopada br.; 

3.4 Tura piąta: 27 listopada br. 

§ 9. Etap III:  

1. Podsumowanie wyników z finału. 

2. Podanie do publicznej wiadomości wyników Konkursu. 

3. Wręczenie dyplomów oraz nagród zwycięzcom nastąpi w Szkole w wyznaczonym przez 

Organizatorów dniu. 

§ 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawanie dodatkowych wyróżnień, a także zmiany 

regulaminu z uwzględnieniem podania do publicznej wiadomości wprowadzonych zmian.  

§ 11. Bieżące informacje dotyczące Konkursu będą publikowane za pośrednictwem mediów 

społecznościowych – Facebooka Szkoły oraz Instagrama Samorządu Uczniowskiego. 

§ 12. Regulamin dostępny jest u Organizatorów Konkursu. 

 


