
KONKURS RODZICE Z KLASĄ 

 
I. Cel konkursu: wzrost integracji rodziców (opiekunów) ze szkołą, budowanie więzi 

międzypokoleniowych i propagowanie wspólnego spędzania wolnego czasu. 

II. Organizator: Rada Rodziców, współorganizator: Dyrekcja Szkoły. 

III. Komisja konkursowa: 

 przedstawiciele Rady Rodziców; 

 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego; 

 przedstawiciele Grona Pedagogicznego. 

IV. Konkurs jest realizowany w jednej grupie uczestników i obejmuje wszystkie klasy. 

V. Czas trwania w danym roku szkolnym: do końca maja. 

VI. Warunek przystąpienia klasy do konkursu: pisemne zgłoszenie wychowawcy 

w sekretariacie szkoły do teczki Rady Rodziców do dnia 31 grudnia danego roku. 

VII. Warunek ukończenia konkursu: złożenie dokumentacji z przebiegu działań 

konkursowych w sekretariacie szkoły do teczki Rady Rodziców do dnia 31 maja 

danego roku. 

VIII. Działania konkursowe polegają na zrealizowaniu przez klasę przy współdziałaniu 

dzieci, rodziców i wychowawcy: 

A – trzech „małych” projektów, o których mowa w punkcie XII, 

albo 

B – jednego „dużego” projektu, o którym mowa w punkcie XIII. 

IX. Dokumentacja z przebiegu działań konkursowych: dokumentacja to książka/album 

o formacie A4, w której znajdą się pisemne relacje oraz zdjęcia. 

X. Kryteria oceniania: 

 kryterium podstawowe: pomysłowość i atrakcyjność zorganizowanych 

projektów klasowych, ich wartościowość i zaangażowanie uczestników; 

 kryterium dodatkowe: pomysłowość i estetyka wykonania książki/albumu 

z dokumentacją. 

XI. Nagrody i wyróżnienia: komisja konkursowa przyzna trzy kolejne miejsca oraz 

wyróżnienia, które nagrodzone będą dyplomami; za pierwsze miejsce przyznana 

zostanie nagroda rzeczowa wraz z nadaniem tytułu „Rodziców z Klasą”. 

  



XII. Proponowane „małe” projekty klasowe: 

 PROJEKT: Gdańsk moje miasto 

Przybliżenie dzieciom zabytków i/lub historii miasta Gdańsk poprzez 

zorganizowanie wycieczki po Gdańsku z udziałem rodziców w roli 

przewodników. 

 PROJEKT: Gdańsk moje miasto, Chełm moja dzielnica 

Przybliżenie dzieciom zabytków i/lub historii miasta Gdańsk poprzez 

zorganizowanie wycieczki po najbliższej okolicy (dzielnicy) z udziałem rodziców 

w roli przewodników. 

 PROJEKT: Nauczyciel – to już wiemy, inne zawody poznać chcemy 

Przybliżenie dzieciom zawodów wykonywanych przez ich rodziców poprzez 

wizytę w przynajmniej dwóch miejscach pracy rodziców. 

 PROJEKT: Święta z Mikołajem 

Zorganizowanie świątecznego spotkania w okresie Świąt Bożego Narodzenia, 

na którym dzieci wraz z rodzicami ozdobią choinkę, podzielą się prezentami od 

Mikołaja, zaśpiewają kolędy. 

 PROJEKT: Święta z jajem 

Zorganizowanie świątecznego spotkania w okresie Świąt Wielkanocnych, na 

którym dzieci wraz z rodzicami wykonają pisanki, odnajdą prezenty od Zająca, 

przybliżą sobie tradycję Śmigusa Dyngusa. 

 PROJEKT: Przyroda Pomorza 

Przybliżenie dzieciom piękna regionu poprzez zorganizowanie wycieczki do 

lasu bądź nad morze, na której rodzice wystąpią w roli animatorów – 

organizatorów zajęć i zabaw. 

 PROJEKT: Zabawa w teatr 

Przygotowanie i odegranie wraz z dziećmi przedstawienia, podejmując się także 

wspólnej realizacji scenografii, rekwizytów oraz kostiumów. 

 PROJEKT: Z mapą, po strzałkach, po śladach 

Zorganizowanie dla dzieci i rodziców podwórkowej zabawy w podchody. 

 PROJEKT: Warsztaty dla klasy 

Zorganizowanie warsztatów artystycznych (np. plastycznych, fotograficznych, 

teatralnych, literackich, itp.) dla dzieci i rodziców, bądź spotkania, podczas 

którego dzieci wraz z rodzicami zaprezentują doświadczenia fizyczne lub 

chemiczne. 

 PROJEKT: Pełne buzie, pełne brzuchy 

Zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci i rodziców. 

 PROJEKT: Gry planszowe i logiczne, tylko nie elektroniczne 

Rodzice wraz z dziećmi organizują festiwal gier „tradycyjnych” – planszowych, 

logicznych, z pominięciem gier z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. 

 PROJEKT: Spędzam czas zdrowo, bo na sportowo 

Rodzice wraz z dziećmi organizują zawody sportowe, w których rywalizują 

zarówno dzieci, jak i rodzice. 

 



XIII. Proponowane „duże” projekty klasowe: 

 Zorganizowanie i prowadzenie przez rodziców przy pomocy wychowawcy dla 

dzieci w klasie zajęć dodatkowych o dowolnym profilu – edukacyjnych, 

językowych, sportowych, przyrodniczych, turystycznych, itp. powinny one odbyć 

się w cyklu w liczbie przynajmniej czterech (np. co tydzień lub co miesiąc, itp.). 

Ocenie podlegać będzie ilość zorganizowanych zajęć, ich wartościowość 

i przydatność, atrakcyjność, ilość uczniów objętych zajęciami i udział rodziców. 

 

 Stworzenie we współpracy rodziców, dzieci i wychowawców wspólnego „dzieła” 

– literackiego, plastycznego, malarskiego, filmowego, teatralnego bądź innego 

dzieła artystycznego lub wytworu natury technicznej bądź informatycznej. 

„Dzieło” to winno być zaprezentowane i udostępnione społeczności szkolnej. 

Ocenie podlegać będzie ilość włożonej pracy w stworzenie dzieła, ilość osób 

współpracujących przy projekcie, atrakcyjność pomysłu, walor artystyczny bądź 

edukacyjny, przydatność projektu. 


