
„Stasionalia” 
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. „Stasionalia”- to cykl jednodniowych imprez organizowanych przez 

poszczególne klasy, po jednej w miesiącu, na terenie szkoły dla całej 

społeczności uczniowskiej. Imprezy rozpoczynają się w październiku  

i trwają do kwietnia. 

a)   Harmonogram imprez ustala SU. 

b)   SU drogą losowania ustala kolejność, według której poszczególne 

klasy będą organizowały swoje imprezy. 

2. W „Stasionaliach” biorą udział klasy drugie. „Stasionalia” są 

obligatoryjne.   

3. Wszystkie klasy, biorące udział w „Stasionaliach”, zobowiązane są  

złożyć program/scenariusz swojej imprezy Dyrektorowi i opiekunowi 

SU do akceptacji  2 tygodnie po wylosowaniu terminu. W przypadku 

powtórzenia się tematu, klasa ma obowiązek dostarczenia nowego 

scenariusza do 7 dni. Scenariusz powinien być szczegółowy. 

4. Każda klasa  przygotowuje sprawozdanie ze swojej  imprezy, które 

powinna dostarczyć opiekunowi SU najpóźniej 2 tygodnie po jej 

zakończeniu. Forma sprawozdania jest dowolna. 

5. Ustala się, że komisja oceniająca imprezę będzie w składzie  

9-osobowym tj. opiekun SU, pedagog szkolny oraz 7 uczniów z klas 

maturalnych, wybranych przez SU, najlepiej po jednym z klasy.  

6. Charakter imprez jest dowolny, zależy od pomysłowości klasy.  

7. Podczas przerw uczniowie zajmują czas w następujący sposób: 

organizują różnego rodzaju gry, zabawy, loterie, bufet itp. (bez 

występów na scenie). 

8. Za zgodą pana Dyrektora należy zorganizować na sali gimnastycznej 

podczas jednej z godzin lekcyjnych przedstawienie dla całej 

społeczności szkolnej bądź w inny sposób zająć uczniów na temat 

przewodni Stasionaliów. 

9. W czasie przygotowań , klasa orgaznizująca Stasionalia może skorzystać 

z sali 91 w celu przechowywania dekoracji. Dwa dni po zakończeniu 

imprezy klasa musi posprzątać salę. W przeciwnym wypadku dostanie 

punkty ujemne. 

10. W czasie przygotowań do Stasionaliów klasa ma obowiązek chodzić na 

lekcje. Tylko za pozwoleniem nauczyciela klasa może wykorzystać 

lekcję na przygotowania. Jednak zbyt częste zwalnianie się z lekcji grozi 

punktami ujemnymi. 

11. Każda klasa przygotowująca w danym dniu swoją imprezę jest 

zwolniona z zajęć dydaktycznych. Klasę obowiązuje zmiana obuwia. 



12. W konkursie każda klasa może zdobyć maksymalnie 70 pkt. 

13. Kryteria oceny imprez są następujące: 

a)   Terminowość – 10 pkt. 

b)   Jakość sprawozdania – 10 pkt. 

c)   Własne spostrzeżenia komisji – 10 pkt. 

d)   Pomysłowość projektu – 10 pkt. 

e)   Atrakcyjność imprezy – 10 pkt. 

f)   Porządek i sprawność zorganizowania – 10 pkt. 

g)   Stopień zaangażowania całej klasy – 10 pkt. 

h)   Punkty ujemne za niedostosowanie się do regulaminu – do 10 pkt 

14.  Nad przygotowaniem i przebiegiem imprezy danej klasy czuwa i 

sprawuje opiekę wychowawca. 

15. W konkursie przyznaje się pierwszą nagrodę i jedno wyróżnienie. Dla 

zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody pieniężne: 

 I miejsce – 800 zł 

 Wyróżnienie – 200 zł 

16.  Komisja zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród. 

 

 

 

 

 


