
REGULAMIN KONKURSU 

„Najlepsza klasa w szkole” 

 

Zasady konkursu: 

1.Konkurs dotyczy uczniów klas 4-8. 

2.Konkurs trwa od 01.10.2022 – 10.06.2023. 

3.Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski . 

4.O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę w 

różnych obszarach działań zawartych w regulaminie konkursu. 

5. Wyniki zostaną wywieszone po zakończeniu konkurencji. 

6.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 10.06.2023. 

7.Komisja zastrzega sobie prawo do oceniania dodatkowych elementów w 

skali 0-3 pkt. 

– uczestnictwo całej klasy w imprezach zorganizowanych przez szkołę 

– każda klasa otrzyma po 3 pkt 

– klasy ,które nie angażowały się w imprezę wymagającą uczestnictwa 

może otrzymać minus 3 pkt 

8.Klasa , która zgromadzi największą liczbę punktów otrzymuje tytuł 

„Najlepszej klasy w szkole”. Jest to tytuł przechodni, w kolejnym roku 

mogą walczyć o niego inne klasy. 

9.Tytuł „Najlepszej klasy” zwycięska klasa otrzymuje na jeden rok 

szkolny. 

10.Punkty są przekazywane i liczone przez opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego. 

11.Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzyga 

opiekun SU w porozumieniu z Dyrekcją. 

12.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji 

regulaminu. 

 

 

 



Cele konkursu: 

– wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły 

– promowanie nauki 

– promowanie pozytywnych zachowań uczniów 

– motywowanie do aktywności na rzecz środowiska szkolnego i 

lokalnego 

– wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji 

Cele szczegółowe konkursu: 

- motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników nauczania i 

zachowania, 

- zaangażowanie w życie klasy, szkoły, 

- budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej, 

- umożliwienie jednostkom uzdolnionym wykazania się w obranej przez 

siebie dziedzinie, 

- promowanie pozytywnych zachowań, 

- kształtowanie postaw prospołecznych, 

- rozwijanie aktywności uczniów i zachęcenie ich do działania na rzecz 

środowiska szkolnego, klasowego i lokalnego, 

- zachęcanie do obcowania z literaturą, 

- podnoszenie jakości pracy szkoły, 

- kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, 

- uaktywnienie i integracja środowiska uczniowskiego, 

- tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy, 

- propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych 

zasadach, 

- rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów, 

- uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich 

kreatywności, 

- wzbogacanie i urozmaicanie życia szkoły, 

- tworzenie tradycji i wyjątkowości szkoły, 



- wsparcie pracy wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych, 

- włączenie i uaktywnienie samorządu szkolnego poprzez współpracę z 

komisją konkursu. 

Nad całością przebiegu konkursu czuwa Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego oraz Dyrektor Szkoły. Na wynik klasy składać się będzie 

praca wszystkich uczniów klasy. 

Nagrody 

Nagrody ustalone będą w zależności od możliwości finansowych Rady 

Rodziców. 

Skład komisji 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Jolanta Salisz 

p. Maria Skiba 

Przedstawiciele i członkowie Samorządu Uczniowskiego. 

Przedstawiciele Rady Rodziców. 

 

ZADANIA 

 Punkty będą przydzielane według poniższych kategorii: 

1.Dni tematyczne 

 1. Średnia ocen klasy 

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ocen klasy po I półroczu oraz 

na zakończenie roku szkolnego (z danych zawartych w dzienniku). 

Klasa, która osiągnie najwyższą średnią otrzymuje 10 p., za miejsce drugie 

- 8 p., za miejsce trzecie - 6 p. 

2. Zachowanie (średnia klasy z ocen za zachowanie) 

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ocen uzyskanych przez 

uczniów z zachowania.  Ocena wzorowa = 6 p., bardzo dobra = 5 p., dobra 

= 4 p., poprawna = 3 p., nieodpowiednia = 2 p., naganna = 1 p. 

Klasa, która osiągnie najwyższą średnią otrzymuje 10 p., za miejsce drugie 

- 8 p., za miejsce trzecie - 6 p. 

3. Frekwencja 



Kryterium będzie brało pod uwagę frekwencję w I półroczu oraz w II 

półroczu roku szkolnego. 

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 

p., za miejsce trzecie - 6 p. 

Osoby , które nie opuściły ani jednej godziny lekcyjnej w roku szkolnym 

zdobywają dodatkowo 10pkt na rzecz klasy. 

Osoby, które opuściły 1-10 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 

zdobywają na rzecz klasy 3pkt. 

4. Czytelnictwo 

Kryterium będzie brało pod uwagę średnią ilość wypożyczonych książek 

na jednego ucznia w ciągu I półrocza i II półrocza. 

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 10 p., za miejsce drugie - 8 

p., za miejsce trzecie - 6 p. 

5. Działalność charytatywna 

Kryterium będzie brało pod uwagę zaangażowanie klasy w akcje 

charytatywne, np. Górę Grosza. 

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 5 p., za miejsce drugie - 4 

p., za miejsce trzecie - 3 p. 

6. Działalność na rzecz środowiska 

Kryterium będzie brało pod uwagę zaangażowanie klasy w działalność na 

rzecz środowiska, np. zbiórka zużytych baterii czy nakrętek. 

Klasa, która uzyska najlepszy wynik otrzymuje 5 p., za miejsce drugie - 4 

p., za miejsce trzecie - 3 p. 

 7. Najsympatyczniejsza klasa w szkole . 

Pod koniec maja  nauczyciele będą mogli zagłosować na 

najsympatyczniejszą według siebie klasę w szkole. Wychowawcy nie 

mogą głosować na swoją klasę. 

1m-15pkt 

2m- 10pkt 

3m - 5pkt 

 



Rozstrzygnięcie konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończenie roku szkolnego. 

Przydział punktów będzie obowiązywał również za miesiąc czerwiec. 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest zobowiązany do prowadzenia 

dokumentacji punktacji. Klasy w ten sposób będą mogły na bieżąco 

śledzić stan punktów i wpływać na to poprzez dopingowanie uczniów do 

lepszej i systematycznej pracy. 

  

 


