REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA
”SUPERKLASĘ” w r. szk. 2017/ 2018
Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

CELE KONKURSU:
1. Zintegrowanie zespołów klasowych.
2. Angażowanie społeczności uczniowskiej do aktywnego działania na rzecz klasy,
szkoły i środowiska lokalnego.
3. Promowanie pozytywnych zachowań.
4. Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji.

ZAŁOŻENIA KONKURSU:
1.
2.
3.
4.

Udział w konkursie jest dobrowolny.
Konkurs trwa od 02.10.2017 r. do 30.05.2017r.
Konkurs obejmuje uczniów klas O- III i Punktu Przedszkolnego.
Punktowany będzie udział uczniów w konkursach, zbiórkach i akcjach
organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
5. Zadania konkursowe dla klas O-III i Punktu Przedszkolnego:
- zbiórka makulatury
- zbiórka nakrętek
- zbiórka baterii
- Gorączka Złota (konkurs organizowany przez słupski oddział PCK)
- reprezentowanie szkoły na zewnątrz, np. udział w konkursach
- kreatywność i aktywność grupy/ klasy
- prezentowanie się grupy/ klasy na forum szkoły, np. przygotowywanie apeli
szkolnych
- inne przedsięwzięcia grupy/ klasy.

6. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez grupę/ klasę.

Punkty przydziela i podlicza Komisja (pedagog szkolny, dyrektor szkoły,
przewodniczący SU).
7. Punktacja: / wyniki za zbiórki są przeliczane na jednego ucznia w grupie/ klasie:
I miejsce – 15 pkt.
II miejsce – 13 pkt.
III miejsce – 11 pkt.
IV miejsce – 9 pkt.
V miejsce – 7 pkt.
VI miejsce – 5 pkt.
8. Punktacja za udział w konkursach poza szkołą:
•

po 1 pkt. za udział w konkursie,

•

3 pkt. za wyróżnienie,

•

5 pkt. za zajęcie miejsca na podium.

Punkty są przeliczane na jednego ucznia w grupie/ klasie.
9. Grono Pedagogiczne przyznaje 1 raz w semestrze punkty w skali od 1 – 10 biorąc pod
uwagę: kreatywność i aktywność grupy/ klasy, prezentowanie się grupy/ klasy na
forum szkoły (np. stopień zaangażowania w przygotowywanie apeli szkolnych),
kulturę osobistą dzieci i uczniów podczas zajęć/ lekcji i przerw, estetyczny wygląd
klasy i porządek, strój galowy w dniu obchodzonych uroczystości szkolnych
i państwowych oraz inne przedsięwzięcia grupy/ klasy.
10. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, wygrywa grupa/ klasa która uzyska
wyższą frekwencję za czas trwania konkursu.
11. Zwycięska grupa/ klasa otrzymuje NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY.

