KONKURS „NAJLEPSZA KLASA”
Plan pracy na rok 2016/2017

Październik

1. Gazetka na Dzień Nauczyciela
( czas realizacji do 13.10.2016 <czwartek>,
ocena gazetek 17.10.2016 <poniedziałek> )
2. Międzyklasowy konkurs fotograficzny
„Jak nie czytam, jak czytam.”(GIMNAZJUM)
wniosek nr. 4 współpraca z biblioteką

1. Gazetka z okazji Święta Niepodległości
Listopad

( czas realizacji do 11.11.2016 <piątek>,
ocena gazetek 14.11.2016 <poniedziałek>)

2. Dyskoteka Andrzejkowa

Grudzień

Styczeń

Luty

1. Konkurs na świąteczny wystrój klasy + gazetka
( czas realizacji do 19.12.2016 <poniedziałek>,
ocena 21.12.2016 <środa>)
1. Podsumowanie pracy klas za I semestr:
 frekwencja, priorytet nr. 1 (podniesienie poziomu frekwencji)
 średnia klas,
 zachowanie priorytet nr. 5
1. Gazetka na Walentynki
( czas realizacji do 14.02.2017 <wtorek>,
ocena 15.02.2017 <środa>) priorytet nr. 3
2. Konkurs biblioteczny ( GIMNAZJUM) wniosek nr. 4

Marzec

Maj

Czerwiec

1. Gazetka z okazji Dnia Kobiet
( czas realizacji do 6.03.2017 <poniedziałek>,
ocena 9.03.2017 <czwartek>)
1. Gazetka na Dzień Matki pt. „Ja i moja mama.”
(zdjęcia z mamami na gazetce klasowej)
( czas realizacji do 26.05.2017 < piątek>,
ocena 29.05.2017 <poniedziałek>)
1. Podsumowanie pracy klas za II semestr:
 frekwencja, priorytet nr. 1
 średnia klas,
 zachowanie priorytet nr. 5

Dodatkowym elementem konkursowym jest comiesięczny raport
przewodniczącego klasy o uczniach, którzy w danym miesiącu nie uzyskali
punktów ujemnych.
Punkty przyznawane będą w skali od 1- 6 w zależności od ilości takich uczniów w
danej klasie.

Skład komisji oceniającej:
 Pani Jolanta Salisz
 Pani Maria Skiba
 Pani Krystyna Bogusz

Kryteria oceniania gazetki klasowej:
 realizacja tematu,
 wkład pracy i wykonanie,
 estetyka.
(Gazetka oceniana będzie w skali od 1 do 6)

Działania Samorządu Uczniowskiego poza konkursem
„NAJLEPSZA KLASA”:

 Dzień kapcia (18.11.2016)
 Dzień w czapce Mikołaja (6.12.2016)
 Walentynki – poczta Walentynowa (14.02.2017)
 Dzień koszuli ( 8.03.2017)
 Gazetki klasowe związane z projektem unijnym
„ERASMUS +” realizowanym w naszej szkole ( MAJ 2017)

REGULAMIN KONKURSU „Jak nie czytam, jak czytam.”
1. Tematyką konkursu jest fotografowanie młodych ludzi
czytających książki w różnych miejscach, różnych sytuacjach,
różnych pozach.
2. Każda klasa powinna dostarczyć minimum 3 zdjęcia.
3. Wszystkie prace zebrane przez klasę należy dostarczyć do na
pendrive przez przewodniczącego lub przedstawiciela klasy do
końca października.
KRYTERIA OCENIANIA:
 jakość zdjęcia,
 realizacja tematu.

Najlepsze zdjęcia zostaną wywołane i wywieszone na
gazetce szkolnej.

