REGULAMIN KONKURSU „TURNIEJ KLAS” O TYTUŁ SUPER KLASY
ROK SZKOLNY 2014/2015
I

WSTĘP
Konkurs „TURNIEJ KLAS” ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej

nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i do współodpowiedzialności za jej
funkcjonowanie. Cele te mają być osiągnięte dzięki rywalizacji między klasami w różnych
dziedzinach życia szkoły, która ma wyłonić " Super Klasę " będącą wzorem naszej szkoły.
II UCZESTNICTWO
W konkursie biorą udział wszystkie klasy Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława
Kostki w Przysusze.
III CZAS TRWANIA KONKURU ORAZ OGŁASZANIE WYNIKU KONKURSU
1. Konkurs trwa od 1 listopada 2014 r. do 5 czerwca 2015 r.
2. Wyniki konkursu są ogłaszane po zakończeniu ostatniego zadania.
3. Laureatem konkursu jest klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów po zakończeniu
wszystkich zadań.
4. Klasa, która w danym roku szkolnym zajęła I miejsce w konkursie ma prawo do tytułu
Super Klasy przez następny rok szkolny.
IV NAGRODA
1. Dofinansowanie wycieczki klasowej, lub innych potrzeb klasowych.
2. Przechodni puchar.
3. Fundatorem nagrody jest Dyrekcja i Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum im. św.
Stanisława Kostki w Przysusze.

V ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
.

VI KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA
1. W skład komisji wchodzą:
•

dwóch członków Rady Pedagogicznej (opiekunowie SU)

•

kierownictwo SU (przewodniczący SU i zastępcy).

2. Bieżące wyniki zbiera, przechowuje i wstępnie podlicza przewodniczący SU.
3. Wychowawca i przewodniczący klasy jest zobowiązany w ostatni czwartek każdego
miesiąca do przekazania na ręce przewodniczącego SU informacji na temat:
•

wewnętrznych osiągnięć klasy,

•

uczestnictwa i osiągnięć uczniów klasy akcjach i zawodach organizowanych
w szkole i poza nią.

VII OBSZARY WSPÓŁZAWODNICTWA
•

wyniki w zachowaniu,

•

wyniki w nauce,

•

czytelnictwo ( ilość wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej),

•

udział w konkursach i akcjach organizowanych przez SU,

•

udział w akcjach charytatywnych

VIII KRYTERIA I PUNKTACJA
1. Zachowanie się w szkole.
Ocenie podlegać będzie ocena zachowania za I semestr roku szkolnego. Liczba punktów
przyznawanych za poszczególne zachowanie, to:
•
•
•
•
•

wzorowe – 5 punktów
bardzo dobre – 4 punkty
dobre – 3 punkty
poprawne – 2 punkty
nieodpowiednie i naganne – 0 punktów

Po przeliczeniu ocen z zachowania na punkty, obliczona zostaje średnia klasy, która następnie
podlega poniższej punktacji:
•
•
•
•

4,30 i więcej – 20 punktów
od 4,00do 4,29 – 15 punktów
od 3,70 do 3,99 – 10 punktów
poniżej 3,70 – 5 punktów

2. Wyniki w nauce
Ocenie podlega średnia ocen po I semestrze średnia klasy zostaje przeliczona na punkty w
następujący sposób:
•
•
•
•
•

4,00 i więcej - 20 punktów
od 3,70 do 3,99 - 15 punktów
od 3,40 do 3,69 - 10 punktów
od 3,00 do 3,39 - 5 punktów
poniżej 3,00 - 2 punkty
3. Frekwencja – oceniana na bieżąco (co miesiąc), ilość punktów według przelicznika:

•
•
•
•
•

10 punktów od 95% i więcej
7 punktów od 92% -94,99%
4 punkty od 89% - 91,99%
2 punkty od 85% -88,99%
0 punktów poniżej 85 %

Każdy uczeń klasy może dodatkowo zasilić konto klasy za 100% frekwencję ( za I i II semestr
do końca maja) plus 10 punktów
4. Czytelnictwo (ilość wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej)
Wyniki w czytelnictwa zostaną podsumowane na koniec pierwszego półrocza. Ocenie
podlegać będą wypożyczone i przeczytane książki przez uczniów danej klasy. Punkty zostaną
przyznane na podstawie obliczonej średniej liczby książek na ucznia odpowiednio I miejsce – 15
punktów, II miejsce – 14 punktów, (…) XV miejsce – 1 punkt.
5. Uczestnictwo klas w akcjach i konkursach zorganizowanych przez SU.
W ramach akcji organizowanych przez SU, w

których oceniana będzie liczba uczniów

zaangażowanych w zadanie (np. DZIEŃ KOLORÓW) punkty przyznawane będą na podstawie
danych dostarczonych przez przewodniczącego samorządu klasowego według następującego
przelicznika.
•

90% i więcej – 7 punktów

•

89% - 80% - 5 punktów

•

79% - 70% - 4 punkty

•

69%- 60% - 3 punkty

•

poniżej 60% - 2 punkty

Dane dostarczane przez klasy weryfikowane będą przez Komisję Konkursu. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości klasa otrzyma punkty karne – 10 punktów.

Klasy biorące udział w konkursach tematycznych i sportowych organizowanych w szkole
nagradzane będą punktami w następujący sposób:
•

za udział w konkursie 5 punktów

oraz dodatkowo
•

za zajęcie I miejsca – 15 punktów

•

za zajęcie II miejsca – 10 punktów

•

za zajęcie III miejsca - 5 punktów

Konkursy oceniane będą przez komisje złożone z nauczycieli nie pełniących w bieżącym roku
szkolnym funkcji wychowawcy.
COMIESIĘCZNE INICJATYWY „TURNIEU KLAS”
LISTOPAD
•

7 XI – Dzień galowy i noszenie kotylionów z okazji Dnia Niepodległości (liczbę uczniów
ubranych galowo i noszących kotyliony przewodniczący klas przekazują Komisji Konkursu,
punkty przyznawane będą według podanego wyżej przelicznika).

•

„SZLACHETNA PACZKA” – punkty przyznawane będą klasom za udział w
przygotowaniach do kiermaszu. Ocenie poddawana będzie liczba dostarczonych przez klasę
I – ozdób świątecznych, II – kartek

świątecznych. Punkty na podstawie danych

dostarczonych przez samorządy klasowe (średnia na ucznia) przyznawane będą
odpowiednio I miejsce – 15 p., II miejsce – 14 p., ….
GRUDZIEŃ
•

SZLACHETNA PACZKA – w ramach corocznego kiermaszu ciast zorganizowany zostanie
konkurs pt. NAJŁADNIEJSZA BABECZKA. Klasy biorące udział w konkursie otrzymają
punkty według kryteriów podanych wyżej. Wszystkie babeczki biorące udział w konkursie
sprzedane zostaną w trakcie kiermaszu.

•

5 XII DZIEŃ ŚWIETEGO MIKOŁAJA – punkty przyznawane będą jak w dniu galowym za
wykorzystanie w stroju elementów kostiumu Świętego Mikołaja

•

Konkurs na najciekawszą, najładniejszą dekorację świąteczną (klasy mogą dekorować
pracownie lub korytarz szkolny) po zgłoszeniu klas do konkursu komisja obejrzy wszystkie
dekoracje i przyzna miejsca od I do III.

STYCZEŃ
•

WOŚP – punkty otrzymają klasy, w których największa liczba uczniów zaangażuje się w
akcję.

LUTY
•

WALENTYNKOWY KONKURS TALENTÓW – w konkursie swoje talenty (wokalne,
recytatorskie, kabaretowe), mogą zaprezentować przedstawiciele klas (całe klasy). W takcie
konkursu ocenie poddane zostaną prezentacje związane z tematyką walentynkową. Obok
punktów przyznanych za udział w konkursie oraz za zajęte miejsca można będzie zdobyć
dodatkowe 5 punktów za nagrodę publiczności.

•

DZIEŃ KOLORÓW – w wyznaczonym przez Komisję dniu uczniowie ubierają się (nie
musi to być całe ubranie) w określonym kolorze. Przewodniczący klas przekazują komisji
liczbę osób w klasie ubranych w danym kolorze. Punkty przyznawane będą według
podanego wyżej przelicznika.

MARZEC
•

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - w ramach PIERWSZEGO DNIA WIOSNY odbędą się
dwa konkursy: NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE i KARAOKE (punktacja jak w innych
konkursach)

KWIECIEŃ
•

AKCJA UKWIECANIA SZKOŁY (klasy mogą dekorować pracownie lub korytarz
szkolny) po zgłoszeniu klas do konkursu komisja obejrzy wszystkie dekoracje i przyzna
miejsca od I do III.

•

DZIEŃ KOLORÓW – w wyznaczonym przez Komisję dniu uczniowie ubierają się (nie
musi to być całe ubranie) w określonym kolorze. Przewodniczący klas przekazują komisji
liczbę osób w klasie ubranych w danym kolorze. Punkty przyznawane będą według
podanego wyżej przelicznika.

MAJ
•

FESTIWAL NAUKI – ocenie poddana zostanie frekwencja poszczególnych klas w
dniu pokazów.

•

DZIEŃ KOLORÓW

CZERWIEC
•

DZIEŃ GIMNAZJALISTY i SPORTU - ocenie poddana zostanie frekwencja
poszczególnych klas w dniu pokazów oraz udział w konkursach sportowych.

Komisja konkursu może przyznać dodatkowe punkty (10 punktów) pięciu najbardziej
aktywnym klasom. Dodatkowe punkty przyznawane będą za udział uczniów w różnych akcjach
charytatywnych i ekologicznych (nie uwzględnionych w regulaminie), akademiach, konkursach,
oraz wszelka inną działalność na rzecz szkoły, na podstawie sprawozdania złożonego do 31 maja
2015r. przez samorząd klasowy (potwierdzonego przez wychowawcę).

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminach uzależnionych
od bieżących wydarzeń w szkole.
LASY WYNIKI SUPER KLASY BĘDĄ AKTUALIZOWANE RAZ W MIESIĄCU
I ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ GIMNAZJUM ORAZ NA TABLICY
SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO.
Powodzenia!

