
SZKOLNY KONKURS - „KLASA NA MEDAL” 
KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

REGULAMIN 

Cele konkursu: 

 integracja społeczności szkolnej; 

 dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron uczniów; 

 wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play; 

 aktywizowanie i motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły; 

 kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole; 

 rozwijanie kultury osobistej; 

 pobudzenie do odpowiedzialności za siebie i innych; 

 rozwijanie poczucia wyobraźni, estetyki; 

 tworzenie tradycji szkolnej. 

Czas trwania konkursu: od października do 20.06.2016 roku szkolnego 2015/2016. 

Uczestnicy: W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VI Sz. P i I-III Gim. 

Komisja konkursowa: 

 Honorowy Patronat: Dyrektor Szkoły – Krzysztof Łapacz 

 Wicedyrektor- Małgorzata Ragus 

 Członkowie Zarządu Rady Rodziców; 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego- Zofia Beczek 

 Nauczyciele: Antoni Staroń, Ireneusz Wiśnioch, Adriana Wichowska - Misiak 

 Pedagog- Renata Jankowska-Babik, Ewa Pluta 

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum – Weronika Kulik 

 Przewodniczy Samorządu Uczniowskiego- Oliwia Michta 

Terminy:  

 Ogłoszenie wyników odbędzie się 24.06.2016r. 

 Wyniki konkursu podsumowuje się jednokrotnie w ciągu roku szkolnego tj. w 
czerwcu. 
W styczniu i kwietniu będą ogłaszane dotychczasowe wyniki osiągnięte przez 
poszczególne klasy. 

 Nagroda będzie przyznawana na poziomie klas IV- VI Sz. P. i na poziomie klas 
I-III Gim. Zwycięskie klasy otrzymują tytuł „Klasa na medal” oraz nagrodę 
ufundowaną przez Radę Rodziców tj. dofinansowanie do wycieczki 
w wysokości 80zł na każdego ucznia. 

Działalność uczniów będzie oceniana w 10 kategoriach: 

1. I kategoria: Wyniki w nauce w I i II półroczu (średnia klasy). 

Komisja bierze pod uwagę średnią ocen klasy na koniec semestrów. 

Punktacja: średnia klasy pomnożona x 20. 



2. II kategoria: Ocena zachowania na Ii II półrocze. 

Punkty przyznawane są klasie za średnią ocen zachowania. Do jej obliczenia 
przyjmuje się następujące wartości liczbowe odpowiednich ocen słownych:  

 6 - wzorowe 

 5 - bardzo dobre 

 4 - dobre 

 3 - poprawne 

 0 - nieodpowiednie 

 0 - naganne 

Średnia - suma punktów podzielona przez liczbę uczniów. 

Punktacja: średnia klasy pomnożona x 20. 

3. III kategoria: Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

Laureat punktowany jest tak jak zajęcie I miejsca. 

Konkursy szkolne Konkursy międzyszkolne 

I miejsce: 15 pkt I miejsce: 30 pkt 

II miejsce: 10 pkt II miejsce: 20 pkt 

III miejsce: 5 pkt III miejsce: 10 pkt 

wyróżnienie 2 pkt wyróżnienie 4 pkt 

 

4. IV kategoria: Udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły przez 
Samorząd Uczniowski i inne organizacje. 

Każda akcja oceniana w ramach konkursu będzie ogłoszona na tablicy SU oraz 
w pokoju nauczycielskim wraz z podaniem punktacji. 

5. V kategoria: Frekwencja 

Punkty są przyznawane co miesiąc: 

 I miejsce - 20 pkt 

 II miejsce - 10 pkt 

 III miejsce - 5 pkt 

Dodatkowo klasa, która uzyskała najmniejszą liczbę spóźnień w danym 
miesiącu uzyskuje 10 pkt. 

6. VI kategoria: Czytelnictwo 

Komisja bierze pod uwagę średnią ilość książek przypadającą na jednego 
ucznia w klasie. 

Punktacja: średnia klasy pomnożona przez 10. 



7. VII kategoria: Ocenianie sal lekcyjnych i gazetek tematycznych. 

Gazetki tematyczne będą oceniane dwukrotnie:  

1. „Gazetka jak reklama - zachęć do przeczytania książki naszego Patrona” - do 13 
listopada 2015r. 

2. „Higieniczny tryb życia” – do 29 kwietnia 2016r. 

Każda klasa przygotowuje własną gazetkę. Punktacja: 0-10 pkt. 

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy ocenimy również wystrój sal 
lekcyjnych. W przypadku sal, którymi opiekują się dwie klasy, obie dostają tę 
samą ilość punktów. Punktacja: 0-10 pkt. 

8. VIII kategoria: Frekwencja rodziców na wywiadówkach. 

Komisja bierze pod uwagę obecność rodziców uczniów danej klasy na 
zebraniach – wywiadówkach.  

 Punktacja: średnia frekwencja rodziców pomnożona przez 10. 

9. IX kategoria: Ilość wpłat na konto Rady Rodziców 

Oceniamy nie kwotę wpłaconą przez rodziców uczniów danej klasy, lecz liczbę 
wpłat. 
Punktacja: liczba wpłat podzielona przez liczbę uczniów danej klasy i 
pomnożona x 20. 

Punkty w poszczególnych kategoriach przydziela Komisja. (patrz pkt. 4) 

Uwagi końcowe:  
 wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły. 

 Każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma prawo wnioskować o przyznanie 
dodatkowych bądź ujemnych punktów, jeżeli uzna, że klasa zasłużyła na nie, 
przyznanie punktów będzie rozpatrywane przez komisję. 

 W przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość punktów zdobyta 
przez daną klasę w kolejnych kategoriach (zaczynając od I). 

 Dyrektor szkoły w sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie może dodać 
lub odjąć od 0-5 punktów. 

 Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiada Komisja konkursu 
„Klasa na medal”. 

 Odwołania (muszą być uzasadnione) są przyjmowane na piśmie do 5 dni od 
ogłoszenia końcowych wyników na tablicy ogłoszeń. Uzasadnione odwołania 
składa wychowawca. 

 Podczas zebrania komisji mogą uczestniczyć nauczyciele spoza niej (mają oni 
tylko głos doradczy, a nie decydujący). 

  Przyznane punkty umieszczane są na tablicy Samorządu Uczniowskiego i na 
stronie internetowej szkoły. 


