
REGULAMIN KONKURSU 

 „KLASA Z KLASĄ” 

ROK SZKOLNY 2015/2016 
 

 

 

CELE: 

 integracja społeczności szkolnej; 

 rozwijanie kultury osobistej; 

 tworzenie tradycji szkoły; 

 kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w szkole; 

 wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji; 

 aktywizowanie i mobilizowanie uczniów szkoły do: 

 efektywnej nauki, 

 aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

 współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie. 

 

Powyższe cele mają być osiągnięte dzięki rywalizacji między klasami IV - VI  

w różnych dziedzinach szkolnych. Konkurs ma wyłonić „klasę z klasą”. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

 

 W konkursie biorą udział wszystkie klasy IV – VI. 

 Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski w Szkole 

Podstawowej nr 4, im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. 

 Konkurs „Klasa z klasą”  będzie trwał od 1 października 2015 r. do 10 

czerwca 2016 r. 

 O zwycięstwie zadecyduje największa suma punktów ze wszystkich 

kategorii. 

 Oceny klas dokonuje jury w składzie: Samorząd Uczniowski, 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Pedagog Szkolny. 

 Jury dokonuje oceny klas w poszczególnych kategoriach na 

posiedzeniach. Ocena wyrażona w punktach zostaje naniesiona na tabelę 

wyników, która umieszczona będzie na korytarzu szkolnym. 

 W finale konkursu jury przyznaje nagrodę za I miejsce, II i III miejsce 

ufundowaną przez Radę Rodziców. O wysokości nagród decyduje Rada 

Rodziców. 

 Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu roku 

szkolnego w czasie apelu, podczas którego wręczane są nagrody za udział 

w konkursach. 



 Klasa, która w danym roku zajęła I miejsce w konkursie ma prawo 

do tytułu „Klasy z klasą” przez następny rok szkolny. 

 Obszary współzawodnictwa: 

 

1. Wyniki nauce. 

2. Zachowanie. 

3.  Frekwencja. 

4.  Czytelnictwo. 

5. Udział w konkursach przedmiotowych. 

6. Udział w zawodach sportowych. 

7. Udział w akcjach charytatywnych. 

8. Zaangażowanie w życie szkoły. 

9. Wygląd pomieszczeń klasowych. 

10. Zmiana obuwia. 

11. Strój. 

 

 

W konkursie pod uwagę bierzemy: 

 

1. Oceny semestralne i końcowo-roczne. 

 

Za wyniki w nauce punkty zostaną przyznane wg zasady:  

Klasa z najwyższą średnią otrzymuje 11 pkt. i odpowiednio 9,8,7 …itd. 

 

2. Semestralne i końcowo-roczne oceny z zachowania. 

 

Za wyniki z zachowania punkty zostaną przyznane wg zasady: 
 

Ilość ocen wzorowych na koniec każdego semestru:  

 za każdą ocenę wzorową uczeń otrzymuje 2 punkty na rzecz klasy; 

 za każdą ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje 1 punkt na rzecz klasy. 

 jeżeli uczniowie otrzymają ocenę nieodpowiednią, Klasie zostanie odjęty  

– 1pkt., naganną – 2 pkt. 

 

 

 

 

Komentarz [u1]:  



3. Frekwencja semestralna i końcowo-roczna. 

 

Punktami zostaną nagrodzone 3 klasy, które opuściły najmniej godzin 

lekcyjnych. 

- za I miejsce – 8 pkt. 

- za II miejsce – 4 pkt. 

- za III miejsce – 2 pkt. 

 

4. Czytelnictwo. 

 

Klasa, która osiągnie najlepszy wynik w czytelnictwie w danym miesiącu 

otrzyma 11 pkt., następnie odpowiednio  9,8,7 itd. 

 

 

5. Udział w konkursach przedmiotowych. 

 

- w etapie miejskim – 3 pkt. za każdego ucznia 

- w etapie rejonowym – 5 pkt. za każdego ucznia 

- w etapie wojewódzkim lub wyższym – 10 pkt. za każdego ucznia 

 

6. Udział w zawodach sportowych. 

 

- w etapie miejskim – 1 pkt. za każdego ucznia 

- na etapie rejonowym – 2 pkt. za każdego ucznia 

- na etapie wojewódzkim lub wyższym – 3 pkt. za każdego ucznia 

 

 

7. Udział w akcjach charytatywnych. 

 

Praca na rzecz organizacji i przeprowadzenia akcji charytatywnych – 2 pkt.  

za każdego ucznia. 

 

8. Zaangażowanie w życie szkoły. 

 

- klasy przygotowujące szkolne apele i akademie – otrzymają po 5 pkt. 

- inne akcje pojawiające się w trakcie roku szkolnego – 3pkt. 

- dla uczniów, którzy wspomagają organizację imprez szkolnych - 2pkt  

 

9. Wygląd pomieszczeń klasowych. 

 

Co 2 tygodnie komisja sprawdza wygląd klasy. Sprawdza zarówno wartość 

merytoryczną, jak i graficzną. 

Punktacja: 1-5 pkt. 



 

10. Zmiana obuwia. 

 Za każdym razem, gdy w klasie zostanie sprawdzone obuwie, a uczeń nie 

zmieni obuwia, Klasie zostanie odjęty 1pkt. 

 

11. Strój 

 Za każdym razem, gdy uczeń na uroczystości szkolne przyjdzie w stroju 

niezgodnym z zapisami w statucie, Klasie zostanie odjęte 2 pkt.  

za każdego ucznia. 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski:  

 

Przewodniczący: Joanna Wyrzykowska 

Zastępca: Wiktoria Sawicka 

Zastępca: Magdalena Jabłkowska 

 

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

 

Agnieszka Protasiuk 

Anna Szostak 


