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§ 1 Zasady ogólne

1.

Regulamin

stosuje

się

do

udzielania

informacji

dotyczącej

konkursu

organizowanego przez Fundację Dar Edukacji na terenie Prywatnej Szkoły
Podstawowej KORNELÓWKA w Łodzi.
2.

Przy organizacji i rozstrzygnięciu konkursu należy przestrzegać zasad:
1) zachowania

uczciwej

konkurencji,

równego

traktowania

uczestników

i

przejrzystości kryteriów oceny.
gospodarowania

środkami

wydatkowania środków szkolnych

szkolnymi,

w sposób celowy,

w

tym

zasady

oszczędny

oraz

umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego
doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów.
3.

Projekt jest finansowany w całości ze środków Fundacji.

4.

Czynności związane z udzieleniem finansowania wykonują pracownicy jednostki
zapewniający bezstronność i obiektywizm.

5.

Za przestrzeganie przepisów Regulaminu odpowiedzialni są:
1) uczestnicy konkursu,
2) inni pracownicy jednostki w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy
organizacji konkursu.

§ 2 Ustalenie szacunkowej wartości konkursu

1.

Nagrodą

w

konkursie

jest

dofinansowanie

dwóch

o wartości 800 zł /słownie: osiemset złotych/ każdy.

zwycięskich

projektów
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2) racjonalnego
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§ 3 Zasady konkursu

1.

Konkurs polega na przedstawieniu projektu wymyślonego i opisanego przez
uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Kornelówka w Łodzi.

2.

Projekt może być złożony przez klasę lub inną dowolną grupę uczniów.

3.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie
oraz złożenie wniosku (ZAŁĄ CZNIK 1) wraz z opracowanym budżetem.

4.

Uczniowie wybierają spośród nauczycieli swojego opiekuna projektu. Jeden
nauczyciel może być opiekunem jednego projektu.

5.

Inicjatorem projektu może być nauczyciel.

6.

Przedmiotem projektu może być realizacja dowolnego pomysłu.

7.

Finansowanie dwóch zwycięskich projektów wynosi po 800 zł każdy.

8.

Procedurę konkursową wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku przez
PRZEWODNICZĄCEGO GRUPY UCZNIOWSKIEJ w terminie do 28 września 2018

9.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) opis projektu,
2) informację (uzasadnienie) dotyczącą potrzeby udzielenia finansowania,
3) uzasadnienie użyteczności projektu dla społeczności szkolnej,
4) proponowany sposób realizacji i wykorzystania projektu.

10. Projekty biorące udział w konkursie będą prezentowane 11 października 2018
roku.
11. Głosowanie na projekty odbędzie się 11 października 2018 roku.
12. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów uczniów będą realizowane w okresie
od 15 października do 18 stycznia 2019r.

§ 4 Wybór zwycięskich projektów

1.

Czynność

wyboru

projektów,

które

zostaną

poddane

głosowaniu

11

października 2018 roku przeprowadza komisja konkursowa, w skład której
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły,
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roku do sekretariatu szkoły.
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2) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel nie może być opiekunem
zgłoszonego projektu),
3) Przedstawiciel Rady Rodziców.

§ 5 Przyznanie nagrody

1.

Dotacja przyznawana jest zgodnie z przepisami Regulaminu.

2.

Po dokonaniu wyboru, zwycięzcy otrzymają finansowanie swojego projektu.

§ 6 Zasady dokumentacji

1.

Uczestnik przygotowuje zgłoszenie projektu konkursowego poprzez wypełnienie
wniosku ZAŁĄCZNIK 1.

2.

Wniosek powinien być dostarczony do sekretariatu szkoły w terminie do

3.

Uczniowie

oddają

swoje

głosy

na

specjalnie

przygotowanych

kartach

głosowania.
4.

Uczniowie w terminie nie później niż miesiąc po zakończeniu realizacji projektu
przedstawiają pisemne sprawozdanie z jego realizacji.

5.

Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 roku.

Budżet uczniowski/ Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka/ rok 2018/2019

28 września 2018.
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