
Regulamin Konkursu „ KLASA ROKU”
Cel konkursu:
- aktywizowanie zespołów uczniowskich do różnych form działalności wewnątrzszkolnej  i

pozaszkolnej
- wyróżnienie najlepszych zespołów klasowych

Zakres konkursu:
- w konkursie biorą udział wszystkie klasy IV- VIII
- „Klasę Roku” ustala się na podstawie udziału i wyników w następujących konkursach

szczegółowych:
a. Najlepsi w nauce
b. Najlepsi w zachowaniu
c. Udział w życiu szkoły
d. Konkurs czytelniczy
e. Najpiękniejsza klasa
f. Klasa z najlepszą frekwencją

Sposób przeprowadzenia konkursu:
- rozstrzygnięcie konkursu „Klasa Roku” wynika z zestawienia wyników pięciu działań

szczegółowych (załączniki)

Sposób punktacji:
- ze względu na różnorodność działań szczegółowych sposób punktacji jest zróżnicowany,

odrębny dla każdego zadania
- ze względu na nieporównywalność wyników i możliwości uczniów w różnym wieku

szkolnym, niektóre zadania rozstrzygane są w wyniku rywalizacji w poziomie klas
- organizator konkursu informacje o punktacji wywiesza na gazetce RSU

Czas trwania konkursu:
- konkurs trwa cały rok szkolny; ostateczne rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie wyróżnień

ma miejsce w ostatnim tygodniu roku szkolnego

Organizator konkursu:
- organizatorem konkursu jest Rada Samorządu Uczniowskiego kierowana przez wybranego

przez Radę Pedagogiczną opiekuna

Nagrody i wyróżnienia:
- zwycięska klasa otrzyma tytuł „Klasy Roku” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.
- za zdobycie II miejsca klasa otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł.
- za zdobycie III miejsca pieniężną w wysokości 200 zł.
- nagrody pochodzą ze środków Rady Szkoły
- w przypadku równoległego miejsca decyzję o zwycięstwie podejmuje Rada Szkoły



Załącznik nr 1 „Najlepsi w nauce”

Cel działania:
- zachęta do zdobywania wiedzy i osiągania najwyższych ocen w nauce
- wyróżnienie najlepszych zespołów klasowych

Zakres konkursu:
-wybór klasy z najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów nauczania

Procedura przeprowadzenia konkursu:
-obliczenie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów przez wychowawcę i podanie jej na
konferencji Rady Pedagogicznej po I i II półroczu

Sposób punktacji:
-punkty otrzymują klasy w poziomach klas: 20pkt I miejsce klasy; 18pkt II miejsce klasy;
każde następne o jeden punkt mniej

Załącznik nr 2  „Najlepsi w zachowaniu”

Cel działania:
- wyróżnienie najlepszych zespołów klasowych
- promocja kultury zachowania w szkole i poza jej murami
- życzliwych kształtowanie kontaktów między uczniami i uczniami a nauczycielami
-
Zakres konkursu:
- wybór klasy z najwyższą średnią ocen z zachowania
-
Procedura przeprowadzenia konkursu:
- obliczenie średniej ocen z zachowania przez wychowawcę klasy i podanie jej na konferencji

Rady Pedagogicznej po I i II półroczu
-
Sposób punktacji:
- klasa z najwyższą średnią otrzymuje 20pkt; następna klasa 18pkt; każda następna o jeden

punkt mniej

Załącznik nr 3  „Udział w życiu szkoły”

Cel działania:
- motywowanie zespołów klasowych do wzorowego wykonywania zadań
- wyróżnienie klas najlepiej wykonujących podjęte zobowiązania
-
Zakres konkursu:



- udział w akcjach charytatywnych
- udział uczniów w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,

ogólnopolskim
- wyróżnienie w szkolnych konkursach ujętych w planie pracy szkoły

Procedura przeprowadzenia konkursu:
- po całym roku szkolnym opiekun RSU przyznaje punkty za udział w akcjach

charytatywnych
- po całym roku szkolnym opiekun RSU przyznaje punkty za  udział uczniów w konkursach

na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim , na podstawie sprawozdań z pracy
wychowawczej i po konsultacjach z  osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie
uczestników do konkursu; ta sama procedura stosowana jest przy przyznawaniu punktów za
nagrody i wyróżnienia zdobyte przez uczniów w konkursach

Sposób punktacji:

-     udział w akcji charytatywnej, w tym akcje samorządu uczniowskiego: każdorazowo 3 pkt
dla każdego ucznia
- konkursy wyższego szczebla : przyznaje się  3 pkt. za każdy etap konkursu dla ucznia
- konkursy szkolne: 2 pkt. dla ucznia

Załącznik nr 4  „Konkurs czytelniczy”

Cel działania:
- kształtowanie nawyku troski i dbałości o powierzoną książkę
- wyróżnienie zespołów klasowych
- wytworzenie nawyku korzystania z biblioteki
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
-
Zakres konkursu:
-     średnia przeczytanych książek w klasie

Sposób przeprowadzenia konkursu:
- biblioteka szkolna dokonuje wyliczenia średniej ilości książek w danej klasie na końcu

półrocza i na koniec roku szkolnego
- wyniki przekazane są opiekunowi RSU

Sposób punktacji:
- przyznaje się punkty w poziomach klas: 20pkt I miejsce; 18pkt II miejsce; każde następne o

jeden punkt mniej



Załącznik nr 5  „Najpiękniejsza klasa”

Cel działania:
- kształtowanie nawyku dbałości i troski o powierzoną salę lekcyjną
- wyróżnienie zespołów klasowych

Zakres konkursu:
- dbałość o podstawowe wyposażenie klas
- estetyka klasowych publikacji
- czystość i estetyka sali lekcyjnej
Sposób przeprowadzenia konkursu:
- oceny dokonuje sekcja RSU przed świętami: Dniem Europejskim, Dniem Nauczyciela,

ŚWIĘTEM Odzyskania Niepodległości, Bożego Narodzenia, Patrona Szkoły, Wielkanocy,
Konstytucji 3 Maja. Punktacja z przygotowania w/w uroczystości może być również
dokonana przez specjalną komisję nauczycieli, powołaną przed realizacją pracy metodą
projektów.

Przez podstawowe wyposażenie klas rozumie się:
-     klasowe publikacje/ wystrój/ związane ze świętem
- informacje bieżące: nazwa klasy, skład RSK,

Sposób punktacji:
- klasy otrzymują punkty za komplet wyposażenia sali, jej estetykę, wystrój:
- za komplet wyposażenia- 3 pkt.
- za jeden brak w wyposażeniu – 2 pkt.
- za dwa braki w wyposażeniu - 1pkt.
-     za publikacje okolicznościowe: estetyka wykonania (max.6 pkt.), zgodność z tematem
(max.6 pkt.), pomysłowość wykonania (max.6 pkt.)
-    za prace metodą projektów oraz publikacje okolicznościowe w poziomach klas: I miejsce-6
pkt., II miejsce-5 pkt. i o punkt mniej za każde niższe miejsce

ZAŁĄCZNIK NR 6 „KLASA Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”

CEL DZIAŁANIA:
-    zachęta do regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne
- wyróżnienie najlepszych zespołów klasowych

ZAKRES KONKURSU:
- wybór klasy z najlepszą frekwencją

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
- obliczenie frekwencji przez wychowawcę  i podanie jej na konferencji  po I oraz II półroczu

SPOSÓB PUNKTACJI:
- punkty otrzymują klasy w poziomach: 20 pkt Imiejsce klasy; 18 pkt  II  miejsce klasy; każde

następne o jeden punkt mniej



Ustalenia dodatkowe:
1. Za każdego ucznia z tytułem „Zasłużony dla Szkoły-Medal Sportowca” przyznaje

się na konto klasy po 2 pkt.
1. Do opiekuna RSU spływają  sprawozdania z pracy wychowawczej po pierwszym

oraz drugim półroczu.


