Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Armii Krajowej
w Prusach

Regulamin konkursu na Super klasę
o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.

Cele konkursu:
promowanie pozytywnych zachowań młodzieży, nauki, kultury osobistej i zaangażowania w życie klasy,
szkoły i środowiska lokalnego, kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenia atmosfery wspólnej
pracy i zabawy, rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów, budowanie poczucia
odpowiedzialności jednostkowej i grupowej, podnoszenie jakości pracy szkoły.
Założenia ogólne:
Konkurs na „Super Klasę” prowadzi i koordynuje Rada Samorządu Uczniowskiego, opiekun SU i dyrekcja SP
w Prusach. W konkursie biorą udział klasy 4-8 SP ; konkurs rozpoczyna się 1 listopada danego roku
szkolnego a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje po końcoworocznej radzie klasyfikacyjnej. Na
zakończenie pierwszego semestru nastąpi podsumowanie punktów uzyskanych przez klasy w konkursie.
Kryteria oceny:
kryterium
wyniki w
nauce

max liczba
pkt.

Opis szczegółowy
Średnia stopni w klasie;
najwyższa średnia – 9 pkt.
najniższa średnia – 1 pkt.
Oceniamy raz po zakończeniu każdego półrocza.

Średnia

klasy

Ilość punktów
9 pkt.

zachowanie

5 – 4,5

9

4,5 – 4,0

8

4,0 -3,5

7

3,5 – 3,0

6

3,0 – 2,5

4

Poniżej 2,5

2

Średnia ocen z zachowania;
najwyższa średnia – 9 pkt.

9 pkt.

najniższa średnia – 2 pkt.
Oceniamy raz po zakończeniu każdego półrocza. . Punktacja jest
podobna jak w przypadku średniej ocen tj. klasa, która osiągnie
najwyższą średnią otrzymuje 9 p, za miejsce drugie – 8 p, za
miejsce trzecie - 7p…itd. Średnia ocen wyliczana jest wg
wskazań dziennika elektronicznego.

frekwencja

czytelnictwo

Ocenie podlega liczba godzin nieobecności
nieusprawiedliwionych w przeliczeniu na jednego ucznia w
klasie; im mniejsza ta liczba tym wyższa liczba punktów.
Oceniamy raz po zakończeniu każdego półrocza.
Ocenie podlega liczba książek wypożyczonych w przeliczeniu na
jednego ucznia w klasie; im większa liczba książek tym wyższa
liczba punktów.
Odpowiedzialnym za przygotowanie zestawień jest nauczyciel
bibliotekarz. Liczone będą tylko książki zwrócone w danym
miesiącu ( a nie jedynie wypożyczone – liczy się data zwrotu
wpisana na karcie czytelnika).
Oceniamy raz po zakończeniu każdego półrocza.

wystrój klasy

9 pkt.

Oceniamy gazetki ścienne (staranność wykonania i
terminowość); tematyczna lista gazetek jest podana poniżej.
Gazetki ocenia stała komisja powołana spośród nauczycieli, pod
koniec tygodnia, w którym przypada dane święto.











strój galowy

9 pkt.

Święto Niepodległości 11 Listopada,
Święta Bożego Narodzenia,
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Patrona
Walentynki
Powitanie wiosny,
Święta Wielkanocne,
Święto Konstytucji 3 maja,
Dzień Matki
Dzień Dziecka

Ocenie podlega procent uczniów mających strój galowy w
danym dniu.

4 pkt.

4 pkt.

Punkty dodatkowe klasa otrzymuje za zaangażowanie w akcje charytatywne i imprezy środowiskowe. Klasa
może zyskać maksymalnie 4 pkt oraz konkursy ( wiedzowe, plastyczne, sportowe)
Uczeń zdobywa punkty dla klasy zajmując miejsce lub biorąc udział w konkursach na różnych szczeblach w
trakcie całego roku szkolnego. Uzyskane przez uczniów klasy punkty za zajęcie miejsc w konkursach, będą
sumowane ( np. uczeń z klasy zajmie I miejsce a inny III miejsce – klasa otrzymuje 7 pkt – suma 5 +2 ). Klasy,
których uczniowie nie przystąpili do konkursu nie otrzymują punktów.
Konkursy wewnątrzszkolne :
za I miejsce – 5 pkt.

za II miejsce – 3 pkt.
za III miejsce – 2 pkt.
za każdego uczestnika – 1 pkt.
Konkursy międzyszkolne:
za I miejsce – 10 pkt.
za II miejsce – 8 pkt.
za III miejsce – 5 pkt.
za każdego uczestnika, który nie zajął miejsca – 2 pkt.
Konkursy rejonowe, wojewódzkie
za każdego laureata – 15 pkt.
za finalistę – 10 pkt.
za każdego uczestnika – 5 pkt.
Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która zbierze największą liczbę punktów w ciągu roku szkolnego.
W celu przeprowadzenia konkursu oraz kontroli prawidłowego jego przebiegu powołana zostaje komisja złożona z
przedstawicieli uczniów (Zarząd Samorządu Uczniowskiego), opiekuna SU i dyrektora szkoły.

Komisja przydziela punkty od 1 do 9 (z danej kategorii) wg następującego schematu:
 Za I miejsce- 9 pkt.
 Za II miejsce- 8 pkt.
 Za III miejsce- 7 pkt.
 Za IV miejsce- 6 pkt.
 Za V miejsce- 5 pkt.
 Za VI miejsce – 4 pkt.
 Za VII miejsce – 3 pkt.
 Za VIII miejsce – 2 pkt.
 Za IX miejsce – 1 pkt.
Nagrody
Klasa wygrywająca rywalizację otrzymuje przechodni puchar Dyrektora SP „SUPER KLASY”. Dla
najlepszych trzech klas przewidziane są nagrody. Komisja (dyrekcja Gimnazjum, opiekun SU, rada
uczniowska) prowadzi dostępną publicznie bieżącą punktację.
Do programu konkursu mogą być wprowadzane nowe kryteria, lecz wyłącznie w odniesieniu do
zdarzeń przyszłych po poinformowaniu społeczności szkolnej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

