
„KLASA Z KLASA” SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W 

WOJCIESZOWIE 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski wraz z Radą Rodziców Szkoły 

Podstawowej im Władysława Broniewskiego w Zespole Szkół w Wojcieszowie. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III   i IV – VI naszej szkoły. 

3. Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2015/2016 z możliwością kontynuacji w kolejnych 

latach. 

4. Celem konkursu jest : 

zachęcenie uczniów do systematycznej i  efektywnej nauki, 

mobilizacja do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz do współodpowiedzialności za jej 

funkcjonowanie, 

promowanie zachowań zgodnych z normami określonymi przez Statut Szkoły, 

promowanie aktywności uczniów polegającej na reprezentacji szkoły w konkursach 

zewnętrznych, 

integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu, 

rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów, 

budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej zarówno uczniów jak i 

nauczycieli. 

5. Czas trwania i ogłoszenie wyników : 

konkurs trwa od 1.09.2015 – 20.06.2016, 

wyniki konkursu zostaną ogłoszone na zakończeniu roku szkolnego, 

laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce (w kategorii klas I – III i IV - VI) 

6. Nagrody : 

Nagroda jest przyznawana tylko jednej klasie w danej kategorii, która uzyska najwyższy wynik. 

Nagroda zostanie sfinansowana przez Radę Rodziców. 

Kwotę dofinansowania ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. 

7. Komisja konkursowa: 

W skład Komisji Konkursowej, która przyznaje nagrodę  wchodzą : 

Dyrektor Szkoły 

Opiekun SU 

Przedstawiciel Rady Rodziców 

 

Bieżące wyniki klas, punktacje za poszczególne konkurencje przechowuje opiekun SU. 

Opiekunowie kół zainteresowań, organizatorzy konkursów zobowiązani są do poinformowania 

wychowawców o osiągnięciach ich uczniów.  



 

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

W konkursie oceniane będą osiągnięcia każdej z klas w następujących kategoriach: 

1. Kategoria - nauka 

Punkty przyznaje się za najwyższą średnią uzyskaną przez klasę pod koniec I  i II półrocza. Klasy 

mogą zdobyć następującą ilość punktów według podanych zasad : 

KLASY I – III 

- za każdego ucznia osiagającego wyniki 5 i powyżej – 10 pkt. 

KLASY IV – VI    

I miejsce – 25 pkt. 

II miejsce – 15 pkt. 

III miejsce – 5 pkt. 

Dodatkowo na konto klasy zostaną doliczone punkty za indywidualne osiągnięcia uczniów z 

danej klasy. Według następujących zasad: 

- za średnią powyżej 4,74 – 10 pkt. za każdego ucznia 

2. Kategoria – zachowanie 

- za zachowanie wzorowe ucznia – 10 pkt. 

3. Kategoria – frekwencja 

KLASY I – III  KLASY IV – VI    

I miejsce – 30 pkt.  I miejsce – 25 pkt. 

II miejsce – 25 pkt.  II miejsce – 15 pkt. 

III miejsce – 20 pkt.  III miejsce – 5 pkt. 

IV miejsce – 15 pkt. 

V miejsce – 10 pkt. 

VI miejsce – 5 pkt. 

Dodatkowo co miesiąc klasa może zdobyć dodatkowe  5 pkt. za 100% frekwencje każdego 

ucznia w danym miesiącu. 

4. Kategoria – czytelnictwo 

KLASY IV - VI 

I miejsce – 20 pkt. 

II miejsce – 15 pkt. 

III miejsce – 10 pkt. 

5. Kategoria – udział w konkursach 

Każda klasa otrzymuje punkty za udział ucznia w konkursie na poziomie : 



KONKURS, ETAP 

SZKOLNY 
UDZIAŁ – 5 PKT WYRÓŻNIENIE – 10 PKT MIEJSCE I – III – 15 PKT 

KONKURS, ETAP 
GMINNY 

UDZIAŁ – 10 PKT WYRÓŻNIENIE - 15 PKT MIEJSCE I – III – 20 PKT 

POWIAT, STREFA, 

PODSTREFA 
UDZIAŁ 15 - PKT WYRÓŻNIENIE – 20 PKT MIEJSCE I – III – 25 PKT 

OGÓLNOPOLSKI UDZIAŁ – 20 PKT WYRÓŻNIENIE – 25 PKT MIEJSCE I – III – 30 PKT 

 

6. Kategoria – udział w życiu szkoły. 

- Wycieczka klasowa – 10 pkt za każdą 

Zorganizowany przez klasę apel – 20 pkt 

Imprezy klasowe po lekcjach 10 pkt, w trakcie lekcji 5 pkt 

Gazetki klasowe punktacja wg tabeli 

 

SUROWCE WTÓRNE 

PUNKTY MAKULATURA PUSZKI, NAKRĘTKI BATERIE 

30 45 kg 100 szt. 50 szt. 

25 35 kg 70 szt. 35 szt. 

20 25 kg 60 szt. 25 szt. 

15 15 kg 50 szt. 20 szt. 

10 10 kg 40 szt. 15 szt. 

5 5 kg 30 szt. 10 szt. 

 

  

Monika Dekas - Ziemniak – opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 
 


