
REGULAMIN KONKURSU „KLASA Z KLASĄ” 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. Celem konkursu „Klasa z klasą”  jest zainicjowanie „współzawodnictwa” między 

wszystkimi klasami dotyczącego różnych dziedzin życia naszej Szkoły, takich jak: nauka, 

imprezy szkolne, frekwencja, czytelnictwo, udział w konkursach itd.. 

„Współzawodnictwa”, którego celem jest nie pokonywanie przeciwnika, lecz walka z 

własnymi słabościami i stawanie się coraz doskonalszym (jako grupa i jako osoba).  

2. Niektóre z konkurencji zaproponowanych przez Samorząd  będą wymagały wspólnego 

wysiłku (niejednokrotnie „wysiłku”) całej grupy (estetyka klasy, imprezy szkolne), inne 

wkładu poszczególnych uczniów (nauka).  

3. Klasy, które na końcu roku szkolnego zgromadzą największa ilość punktów wygrywają 

„rywalizację” i mają prawo do tytułu tytuł „Klasa z klasą” przez następny rok szkolny. 

4. Konkurs rozpoczyna się 4.09.2018r., a kończy 20.06.2019r. 

5. Wyniki rywalizacji systematycznie aktualizowane będą na planszy punktacyjnej w 

gablocie Samorządu Uczniowskiego. 

6. Obszary współzawodnictwa, w których grupy będą mogły otrzymywać punkty:     

 

 

 



A. NAUKA I FREKWENCJA 

 
 Średnia klasy: na końcu pierwszego i drugiego semestru klasy otrzymają punkty za średnie klas – 

średnią klasy mnożymy razy 10 i otrzymujemy ilość punktów zdobytą przez klasę (np. 4,09*10 = 

49 punktów). 

  Łańcuch szóstek: za każdą szóstkę, jaką otrzyma uczeń na koniec danego semestru, klasa uzyskuje 

dodatkowe 2 punkty. 

 Wzorowa frekwencja: każdy uczeń, który  w danym miesiącu otrzyma frekwencję nie mniejszą niż 

95% oraz wszystkie godziny nieobecne będą usprawiedliwione wypracowuje dla klasy 2 punkty.(ta 

informacja będzie umieszczona w rubryce bilety). Oprócz tego co miesiąc trzy klasy z najlepszą 

frekwencją otrzymają odpowiednio: 1 miejsce – 15 punktów, 2 miejsce – 10 punktów, 3 miejsce – 

5 punktów. (pozostałe klasy, które mają frekwencję od 90%otrzymują 3 pkty) 

B. CZYTELNICTWO 

 

 Czytam: za tę konkurencję odpowiedzialna będzie Pani Ewelina Walczak, która po każdym 

miesiącu będzie wpisywała ilość wypożyczonych książek przez daną klasę. Za każdą wypożyczoną 

książkę z naszej szkolnej biblioteki uczeń uzyskuje 1 punkt na rzecz klasy. 

 

C. PREZENTOWANIE SZKOŁY NA ZEWNĄTRZ  

(udział w konkursach i zawodach) 

 

 Konkursy: za udział w konkursie przedmiotowym, plastycznym dana klasa uzyska 3 punkty, 

jeśli dany uczeń osiągnie znaczące miejsce w danym konkursie dodatkowo klasa uzyska 10 

punktów. 

 Udział w zawodach sportowych: za prezentowanie szkoły w zawodach sportowych klasa 

uzyska 4 punkty. 

 Inne konkursy: od czasu do czasu Samorząd zarządzi niespodziewane i  zabawne konkurencje  

np.:  Dzień Spódnicy – wszyscy chłopcy,  którzy przyjdą w spódnicach to zdobędą punkty dla 

klasy. Więcej szczegółów w późniejszym czasie. 

 

D. UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY 

 

 W ciągu roku szkolnego uczniowie, którzy czynnie będą działać w życiu Szkoły zdobędą 

dodatkowe 3 punkty na rzecz klasy (w danym miesiącu) 

 

E. WOLONTARIAT, DZIAŁANIA CHARYTATYWNE 
 

 Każdy uczeń, który czynnie udziela się w akcjach charytatywnych w naszej Szkole lub poza 

nią wypracowuje dla klasy 3 punkty (w danym miesiącu) 

Konkurencje w ramach konkursu „Klasa z klasą”, ich ilość i zasady punktowania mogą ulec zmianie. 

O każdorazowej zmianie SU będą niezwłocznie informować klasy. Za przekazanie informacji do 

poszczególnych konkurencji odpowiedzialni są wychowawcy klas. 

Zapraszam do zmagań o  zaszczytny tytuł „KLASA Z KLASĄ”. 

 

Maria Lelakowska 

 

 


