
Regulamin konkursu o puchar dyrektora 

 

I. Wstęp 

Konkurs „KLASA ROKU” prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu 
z Dyrekcją i Radą Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku. Polega na 
rywalizacji między klasami w różnych dziedzinach życia szkoły, która ma wyłonić „KLASĘ 
ROKU” będącą wzorem najlepszej klasy naszej szkoły. 

II. Cele konkursu 

- podnoszenie kultury osobistej i promowanie pozytywnych 
zachowań wśród uczniów, 
- zachęcanie uczniów do systematycznej i efektywnej nauki, 
- angażowanie uczniów w życie klasy i szkoły, 
- rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów, 
- kształcenie nawyku zdrowej rywalizacji i gry fair play, 

      - promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.  
 

III. Uczestnictwo 

W konkursie biorą udział klasy I-VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we 
Wtórku. 

IV. Informacje ogólne 

1. Konkurs trwa cały rok szkolny, od października do połowy czerwca. 
2. Wyniki konkursu są ogłaszane w czerwcu, na apelu podsumowującym dany 

rok szkolny. 
3. Laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce. 
4. Tytuł „KLASY ROKU”, przechodni puchar, dyplom i nagrodę otrzymuje klasa, 

która zgromadzi na swoim koncie największą liczbę punktów w danym roku 
szkolnym. 

5. Ponadto Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku 
przyznaje następujące nagrody dla trzech najlepszych klas: 
- I miejsce – bilety do kina, 
- II miejsce – pizza dla klasy, 
- III miejsce – wyjście na lody. 

      6. Tytuły przyznawane są na jeden rok szkolny. 

V. Komisja konkursowa i tryb oceniania 

1. W skład komisji wchodzą: 
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku, 
- Przewodnicząca Rady Rodziców, 
- opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, 
- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. 

„KLASA ROKU” 



Dodatkowo do oceny bieżących osiągnięć klas może zostać powołana 
podkomisja złożona z delegatów Rady Rodziców i członków Samorządu 
Uczniowskiego. 
 
2. Bieżące wyniki zbierają, przechowują i wstępnie podliczają opiekunowie i 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. 
 
3. Przewodniczący klasy jest zobowiązany do systematycznego przekazywania 
na ręce przewodniczącej SU sprawozdania na temat osiągnięć uczniów i klasy w 
zawodach, konkursach i olimpiadach. W związku z tym opiekunowie uczestników 
konkursów, olimpiad i zawodów proszeni są o informowanie wychowawców o 
osiągnięciach swoich podopiecznych. 
 
4. Wszystkie sprawy sporne związane z naliczaniem punktów rozstrzyga komisja 
konkursowa. 
 
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu. 
 

V. Kryteria oceniania i punktacja 
 

1. W każdym miesiącu wyznaczone są zadania lub konkursy, za które klasa 
otrzymuje następujące punkty przyznawane przez komisję konkursową: 
 

Miesiąc zadanie/ konkurs punktacja 

Listopad największa ilość w kg przyniesionej karmy dla 
zwierząt w ramach akcji dla schroniska w 
przeliczeniu na ucznia. Warunek: 50 % uczniów 
danej klasy wzięło udział w akcji. 

I miejsce – 30 pkt 
II miejsce – 20 pkt 
III miejsce – 10 pkt 

Grudzień najciekawszy i najładniejszy wystrój świąteczny 
klasy 

I miejsce – 30 pkt 
II miejsce – 20 pkt 
III miejsce – 10 pkt 

Styczeń klasa z najwyższą frekwencją I miejsce – 30 pkt 
II miejsce – 20 pkt 
III miejsce – 10 pkt 

Luty klasowy plakat na temat życzliwości i przyjaźni I miejsce – 30 pkt 
II miejsce – 20 pkt 
III miejsce – 10 pkt 

Marzec największa ilość przyniesionych zużytych baterii 
w przeliczeniu na ucznia. Warunek: 50 % 
uczniów danej klasy wzięło udział w akcji. 

I miejsce – 30 pkt 
II miejsce – 20 pkt 
III miejsce – 10 pkt 

Kwiecień największy odsetek w % wniesionych 
zadeklarowanych wpłat na Radę Rodziców danej 
klasy. 

I miejsce – 30 pkt 
II miejsce – 20 pkt 
III miejsce – 10 pkt 

Maj największa ilość przyniesionych korków 
plastikowych w przeliczeniu na ucznia. Warunek: 
50 % uczniów danej klasy wzięło udział w akcji. 

I miejsce – 30 pkt 
II miejsce – 20 pkt 
III miejsce – 10 pkt 

Czerwiec największa liczba wypożyczonych książek z 
biblioteki szkolnej w przeliczeniu na ucznia 

I miejsce – 30 pkt 
II miejsce – 20 pkt 
III miejsce – 10 pkt 

 



2. Tabela punktacji i oceniania: 
 

L.p. kryterium liczba punktów (do jednego miejsca po przecinku) 

1. Ocena zachowania 
(styczeń i czerwiec) 

a) 6 x liczba ocen wz + 5 x liczba ocen bdb + 4 x 
liczba ocen db / połowa liczby uczniów w klasie 
b) wynik = liczba punków 
c) zachowanie wzorowe +1 pkt za każdego ucznia 

2. Wyniki w nauce 
(styczeń i czerwiec) 

średnia klasy: 
4,0-4,20 = +10 pkt 
4,21-4,40= +20 pkt 
powyżej 4,41 = +30 pkt 

3. Uwagi w dzienniku 
o zachowaniu 

za każdą pozytywną +1 pkt 
za każdą negatywną -1pkt 

4. Świadectwo z 
wyróżnieniem 4-8 

+ 2 pkt za każdą osobę w klasie 

5. Dyplom wzorowego 
ucznia 1-3 

+ 2 pkt za każdą osobę w klasie 

6. Szkolne konkursy 
międzyklasowe 

zwycięstwo klasy  + 9 pkt 
II miejsce + 6 pkt 
III miejsce + 3 pkt 

7. Konkursy i zawody 
sportowe na 
szczeblu gminy 
(indywidualnie) 

zwycięstwo ucznia + 3 pkt 
II miejsce + 2 pkt 
III miejsce + 1 pkt 

8. Konkursy i zawody 
sportowe na 
szczeblu 
powiatowym/ 
wojewódzkim 
(indywidualnie) 

zwycięstwo ucznia + 6 pkt 
II miejsce + 4  pkt 
III miejsce + 2 pkt 

9. Konkursy 
kuratoryjne 

kwalifikacja do etapu rejonowego  + 4 pkt 
kwalifikacja do etapu wojewódzkiego + 8 pkt 
Laureat + 12 pkt 

10. Konkursy 
ogólnopolskie typu 
Kangur, Albus, 
Olimpusek 

najwyższy wynik w szkole + 3 pkt 
wynik wysoki (miejsca I-X) + 5 pkt 

11. Aktywność klasy w 
szkole  

organizacja imprezy szkolnej + 5 pkt 
przygotowanie apelu + 5 pkt 

12. Obuwie zmienne 
(kontrola co 
najmniej raz w 
tygodniu, 
niezapowiedziana) 

100 % uczniów danej klasy 4-8 ma schowane buty 
w worku i powieszone na wieszaku  + 5 pkt 
100 % uczniów klasy 1-3 ma ułożone buty i 
schowane w przegródce + 5 pkt 
każda para pozostawionych butów – 1pkt 

13. Udział w akcjach 
organizowanych w 
szkole (inne, 
niewymienione w 
pkt 1.) np. Góra 
grosza. 

udział min. 50 % uczniów danej klasy w akcji 
I miejsce – 30 pkt 
II miejsce – 20 pkt 
III miejsce – 10 pkt 

 


