KONKURS NA NAJLEPSZEGO
SPORTOWCA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR1 IM.
KRÓLOWEJ JADWIGI
W HUMNISKACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. CELE I ZADANIA KONKURSU:
 wyłonienie najlepszego sportowca szkoły podstawowej w kategorii
dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym,
 angażowanie się uczniów w sportowe życie szkoły,
 zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych na
zajęciach pozalekcyjnych w szkole, jak i w klubach sportowych
pozaszkolnych,
 propagowanie zdrowego stylu życia,
 stwarzanie możliwości osiągania i przeżywania sukcesów,
 propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły,
 aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach
sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych,
 stwarzanie warunków do rywalizacji sportowej,
 eksponowanie osiągnięć młodzieży poprzez systematyczne ogłaszanie
wyników zawodów na stronie internetowej szkoły i szkolnej gazetce
sportowej na korytarzu obok sekretariatu.

2. KOORDYNATORZY:
 Bogusław Korfanty – nauczyciel wychowania fizycznego,
 Andrzej Kędra - nauczyciel wychowania fizycznego,
 Krzysztof Kij – nauczyciel wychowania fizycznego.

3. TERMIN:
Zawody szkolne i międzyszkolne – przez cały rok szkolny 2019/2020 według
terminarza Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego.

4. ZASADY KONKURSU:

 w konkursie na Najlepszego Sportowca Szkoły mogą brać udział
uczniowie klas 0 - 8 Szkoły Podstawowej Nr1 w Humniskach,
 konkurs trwa cały rok szkolny,
 klasyfikacja indywidualna prowadzona jest osobno w kategorii chłopców
i dziewcząt,
 w konkursie na Najlepszego Sportowca Szkoły Podstawowej Nr1
w Humniskach biorą udział uczniowie reprezentujący naszą szkołę na
zawodach międzyszkolnych, jak również w zawodach szkolnych,
 Najlepszym Sportowcem Szkoły może być uczeń, który uzyskał co
najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej
ocenę dobrą z zachowania,
 suma uzyskanych

punktów decyduje

o pozycji danego ucznia

w konkursie, przy czym pierwsze miejsce w rankingu oznacza największą
liczbę zdobytych punktów,
 o ostatecznym miejscu uczniów rozstrzyga komisja składająca się
z nauczycieli wychowania fizycznego,
 nagrodzona zostanie trójka najlepszych sportowców Szkoły Podstawowej
Nr1 w Humniskach, osobno w kategorii dziewcząt i osobno w kategorii
chłopców,
 wyniki zostaną ogłoszone i nagrody zostaną wręczone w dniu
zakończenia roku szkolnego,
 punktacja będzie prowadzona na bieżąco po każdych zawodach,
w których udział będą brali zawodnicy ze Szkoły Podstawowej Nr1
w Humniskach, a wyniki będzie można zobaczyć na sportowej gazetce
szkolnej jak i na stronie internetowej,
 punktowane są jedynie zawody, w których zawodnicy reprezentują naszą
szkołę, zawody, w których zawodnicy reprezentują kluby, w których
trenują nie będą uwzględniane w punktacji,

5. PUNKTACJA:
 zawody szkolne i międzyszkolne sporty indywidualne i drużynowe:
miejsce

szkolne

gmina/ inne powiat

rejon

wojewódzkie

pozaszkolne

I

6pkt

10pkt

15pkt

20pkt

30pkt

II

4pkt

8pkt

12pkt

18pkt

25pkt

III

2pkt

6pkt

10pkt

15pkt

20pkt

IV

-

4pkt

8pkt

12pkt

15pkt

V

-

-

6pkt

9pkt

12pkt

VI

-

-

-

6pkt

10pkt

VII

-

-

-

3pkt

8pkt

VIII

-

-

-

-

6pkt

IX

-

-

-

-

4pkt

X

-

-

-

-

2pkt

Udział

2pkt

5pkt

10pkt

15pkt

20pkt

 udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych w szkole (SKS), przy co
najmniej 50% frekwencji, punkty dodawane jednorazowo na koniec
roku szkolnego – 10 pkt
 udokumentowane (zaświadczenie od trenera) zajęcia sportowe poza
szkołą

w

różnych

klubach

sportowych,

punkty

dodawane

jednorazowo na koniec roku szkolnego – 10 pkt
 pomoc w organizacji imprez sportowych na terenie szkoły – 5 pkt
(każdorazowo)
 uzyskanie wysokich wyników w nauce, dodawane jednorazowo na
zakończenie roku szkolnego:
5,00 i więcej – 15 pkt

4,49 – 4,30 – 8 pkt

4,99 – 4,75 – 12 pkt

4,29 – 4,10 – 6 pkt

4,74 – 4,50 – 10 pkt

4,09 – 4,00 – 4 pkt

 punkty za ocenę z zachowania, dodawane jednorazowo na
zakończenie roku szkolnego:
 wzorowe – 15 pkt
 bardzo dobre – 12 pkt
 dobre – 10 pkt
 poprawne – 5 pkt
 jeśli uczeń pomimo posiadanych umiejętności odmówi startu
w zawodach bez poważnej przyczyny odejmuje się od punktacji – 20
pkt, za drugim razem sportowiec jest usuwany z konkursu,
 ustanowienie lub pobicie rekordu szkoły (lekkoatletyka i pływanie)
– 30 pkt

6. NAGRODY:
 uczeń i uczennica, którzy zwyciężyli w klasyfikacji na Najlepszego
Sportowca Szkoły otrzymują pamiątkową statuetkę,
 uczniowie, którzy uzyskali miejsca II – III w klasyfikacji na Najlepszego
Sportowca Szkoły otrzymują medale pamiątkowe,
 za miejsca I – X przyznane zostaną dyplomy,
 klasa, która zdobędzie największą ilość punktów zdobywa pierwsze
miejsce i otrzymuje dyplom.

