ZASADY
SZKOLNEGO
KONKURSU NA
NAJLEPSZĄ
KLASĘ

Cele konkursu:
• Prowadzenie rywalizacji między klasami w różnych dziedzinach życia

szkoły: mobilizacja uczniów do systematycznej i efektywnej nauki,
promowanie właściwych zachowań, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
i kształtowanie współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie.
• Integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu.
• Rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów.
Uczestnictwo:
W konkursie biorą udział wszystkie klasy SP 6 w Chrzanowie.

Czas trwania:
Konkurs ma charakter cykliczny i trwa od początku września danego roku
szkolnego aż do obchodów Dnia Dziecka w wyżej wymienionym roku.
Zwycięzcą zostaje klasa, która uzyska największą liczbę punktów.

Nagrody:
1.

2.

Klasa, która zwycięży w danym roku szkolnym, otrzyma dyplom
Dyrektora Szkoły oraz tytuł „Najlepszej Klasy”.
Nagrodą główną dla zwycięskiej klasy jest wyjście do kina.

Nagrody finansowane są z funduszu Rady Rodziców SP 6 w Chrzanowie.

Komisja konkursowa w składzie:
1.
2.
3.

Dyrektor Szkoły mgr Agnieszka Białożyt
Opiekun SU
Przedstawiciele SU (po jednym uczniu z każdego poziomu klas)

na bieżąco zbiera, przechowuje, podlicza klasyfikację klas i przedstawia wyniki.

Kryteria i punktacja
WYNIKI W NAUCE:
1. Oceniana będzie średnia klasy na koniec roku szkolnego w klasach
IV – VIII:
ŚREDNIA KLASY
I miejsce
II miejsce
III miejsce

ILOŚĆ PUNKTÓW
50
40
30

2. Oceniana będzie ilość „wzorowych uczniów” na koniec roku szkolnego
w klasach I – III:
ŚREDNIA KLASY
I miejsce
II miejsce
III miejsce

ILOŚĆ PUNKTÓW
50
40
30

FREKWENCJA:
1.
Za każdego ucznia z frekwencją wynoszącą 100% w danym miesiącu,
klasa otrzymuje 5 pkt.
2.
Za brak spóźnień w danym miesiącu klasa otrzymuje 10 pkt.
3.
Za każdą nieusprawiedliwioną godzinę klasa otrzymuje minus 1 pkt.

ZACHOWANIE:
Oceniane będą odnotowane w dokumentach szkoły (np. w dzienniku)
upomnienia i nagany:
1. Wychowawcy i innych nauczycieli: minus 5 pkt. (za każdą
informację negatywną);
2. Dyrektora Szkoły: minus 15 pkt. (za każdą informację negatywną).

KONKURSY PRZEDMIOTOWE, ARTYSTYCZNE I ZAWODY
SPORTOWE:
1. Konkursy wewnątrzszkolne:
Udział ucznia: 2 pkt.
Zajęcie miejsc finałowych:
I miejsce: 15 pkt.
II miejsce: 10 pkt.
III miejsce: 5 pkt.

2. Konkursy międzyszkolne:
ETAP
KONKURSU
ogólnopolski

UDZIAŁ
UCZNIA
25 pkt.

wojewódzki

15 pkt.

rejonowy

8 pkt.

miejski

5 pkt.

MIEJSCE FINAŁOWE
I m: 40 pkt. II m: 35 pkt.
III m: 30 pkt.
I m: 35pkt. II m: 30 pkt.
III m: 25 pkt.
I m: 30 pkt. II m: 25 pkt.
III m: 20 pkt.
I m: 25 pkt. II m: 20 pkt.
III m: 15 pkt.

3. Za wyróżnienie w konkursie:
etap ogólnopolski: 20 pkt.
etap wojewódzki: 15 pkt.
etap rejonowy: 10 pkt.
etap miejski: 5 pkt.

UDZIAŁ KLASY W IMPREZACH I UROCZYSTOŚCIACH
SZKOLNYCH:
Za każdorazowy udział całej klasy w imprezie/uroczystości szkolnej (apel,
akademia itp): 20 pkt.
Za każdy brak stroju galowego w klasie podczas uroczystości szkolnej/apelu
okolicznościowego: minus 1 pkt.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA:
Akcje organizowane przez SU, typu:
- zbiórka makulatury,
- zbiórka zakrętek,
- zbiórka baterii, itp.
punktowane będą następująco:
I miejsce: 30 pkt.;
II miejsce: 20 pkt.;
III miejsce: 10 pkt.

Dodatkowo dwa razy, w dniach wybranych przez komisję, oceniany będzie wygląd
(czystość) sali, za którą uczniowie są odpowiedzialni w skali od 0 do 20 pkt.
Kilka razy komisja konkursowa sprawdzi zmianę obuwia w klasach (w dniach
wybranych przez komisję). Za każdego ucznia, u którego stwierdzi się brak obuwia
zamiennego, klasa otrzyma minus 2 pkt.

CZYTELNICTWO:
Każda klasa spośród poniższych kategorii wiekowych, która wypożyczyła
największą liczbę książek, otrzymuje 50 pkt.
I kategoria: klasy I-III;
II kategoria: klasy IV-VI;
III kategoria: klasy VII-VIII.

