
Regulamin - Konkursu Januszka 

W czerwcu 2014 nastąpiły nieliczne zmiany w regulaminie Konkursu. Poniżej nowy regulamin 

Regulamin - Konkursu Januszka 

  

Szczegóły 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady przeprowadzenia 

konkursu „Januszka” zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego w celu wyróżnienia nauczycieli i 

pedagogów Szkoły Podstawowej nr 319 w Warszawie. 

§ 2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 319 im. M. Kann w Warszawie mieszcząca 

się przy ulicy  ZWM 10, zwana dalej „Szkołą” przy wsparciu Rady Rodziców. 

§ 3. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym przez wychowawców klas, 

na stronie internetowej Szkoły: www.sp319waw.edupage.org, aktualnej stronie rady Rodziców oraz 

w sekretariacie Szkoły. 

§ 4. Konkurs rozpoczął się w 2008 roku i trwał będzie do odwołania. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

§ 5. Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel lub pedagog Szkoły (czyli również np. pedagog 

prowadzący zajęcia na świetlicy). 

III. ZASADY KONKURSU 

§ 6. Celem Konkursu jest nagradzanie ludzi dorosłych, wyróżniających się działalnością służącą 

edukacji i wychowaniu dzieci, okazywaniem im przyjaźni oraz niesieniem szeroko rozumianej 

pomocy. Statuetka Konkursu przyznawana jest po przeprowadzeniu wśród uczniów tajnego 

głosowania. Głosować mogą wszystkie dzieci z klas I-VI, a głosy oddane na kuponach wrzucone do 

specjalnej urny, liczy 3-osobowa Komisja skrutacyjna, wyłoniona ze składu Kapituły Konkursu. 

§ 7. Statuetki Konkursu zwane dalej „Nagrodami” przyznawane są w poniższych kategoriach: 

·         SUPERNAUCZYCIEL – za bycie wzorem zalet i cnót wszelakich, 

·         BELFER PRAWDZIWY – za najskuteczniejsze wpajanie wiadomości i żelazną dyscyplinę na 

lekcjach, takt oraz posiadanie „klasy”, 

·         BAKAŁARZ FAIR PLAY – za bezstronne ocenianie postępów w nauce, zrozumienie i 

nieprzerwaną gotowość do pomocy, a także za plastyczne przedstawienie materiału, pasjonujące 

lekcje oraz uśmiech i poczucie humoru na co dzień. 

§ 8. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas I-VI Szkoły zwany dalej ”Głosującym”, który 

złoży do specjalnej urny umieszczonej na terenie szkoły prawidłowo i kompletnie wypełniony kupon 

konkursowy (zwany dalej „Kuponem”). 

http://www.sp319rr.pl/konkursjanuszka/21-regulamin-konkursu.html
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§ 9. Na Kuponie znajdować się będą opisy wszystkich kategorii oraz miejsce na wpisanie imienia i 

nazwiska nauczyciela lub pedagoga Szkoły. Kupon ważny w danym roku szkolnym będzie zawierał 

informację o tym roku szkolnym. 

§ 10. Każdy Głosujący może zaznaczyć na Kuponie tylko jedną kategorię i wpisać imię i nazwisko 

jednego wybranego nauczyciela lub pedagoga. 

§ 11. Kupony z pieczątką Szkoły będą udostępniane Głosującym przez wychowawców klas. 

§ 12. Każdy z Głosujących może złożyć tylko jeden Kupon. 

§ 13. Kupony powinny być wypełnione ręcznie, w sposób czytelny – najlepiej drukowanymi literami. 

§ 14. Kupon nieopatrzony pieczątką Szkoły, wypełniony nieczytelnie, niekompletnie lub 

nieprawidłowo jest nieważny. 

§ 15. Kupony niespełniające innych wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną - jako 

nieważne - pominięte podczas rozstrzygania Konkursu. 

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

§ 16. Na podstawie Kuponów zostanie wyłonionych – przez Komisję Konkursu - 3 zwycięzców 

Konkursu (po jednym w każdej kategorii), dalej zwanych „Zwycięzcami”. 

§ 17. Zwycięzcą w danej kategorii zostaje ten Uczestnik, który otrzyma największą liczbę głosów. 

§ 18. Aby Nagroda w danej kategorii została przyznana musi być wybrana przez co najmniej 20% 

głosujących (musi być zaznaczona na co najmniej 20% ważnych Kuponów). 

§ 19. W Konkursie przewidziane są nagrody – statuetki „Januszek”. Fundatorem statuetek jest Rada 

Rodziców. 

§ 20. Nagrody w poszczególnych kategoriach zostały przyznane  po raz pierwszy w roku szkolnym 

2007/2008. W kolejnych latach szkolnych. Zwycięzcy z lat poprzednich mogą być także nagradzani w 

kolejnych edycjach Konkursu. 

V. KOMISJA SKRUTACYJNA KONKURSU 

§ 21. Zliczeniu głosów dokona 3-osobowa Komisja skrutacyjna wyłoniona ze składu Kapituły 

Konkursu. 

§ 22. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 

·         Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 

·         Prezydium Rady Rodziców, 

·         Dyrektor Szkoły, lub osoba delegowana przez Dyrektora Szkoły. 

  

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD 

§ 23. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu danego roku szkolnego. Najpóźniej dwa dni przed 

końcem tego roku szkolnego  . 

§ 24. Wręczenie Nagród odbędzie się w uroczysty sposób podczas corocznej akademii z okazji 

zakończenia roku szkolnego. 



§ 25. Nazwiska laureatów są podawane do publicznej wiadomości na stronie Rady Rodziców w 

zakładce Konkurs Januszka, po ich oficjalnym ogłoszeniu. 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie stosownej Uchwały Rady Rodziców tj. 

czerwiec 2014 roku. 

 


