
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU SUPER KLASA 

2016/2017 
 

       W Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach zostanie 

przeprowadzony konkurs pt.: Super Klasa 

Jest on przeznaczony dla wszystkich klas gimnazjum. 

Celem konkursu jest kształcenie umiejętności pracy zespołowej oraz 

wszechstronna aktywizacja uczniów poprzez:  

 

 rozwijanie osobowości, zainteresowań i talentów, 

 budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej, 

 kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, 

 tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy,  

 promowanie pozytywnych postaw 

 poprawę jakości pracy szkoły.  

 

 Przez  cały rok szkolny każda klasa zbiera punkty w różnych obszarach 

(m.in. nauka, zachowanie, frekwencja, konkursy). Na koniec roku wszystkie 

zdobyte przez klasę punkty się sumuje. 

1.Zachowanie w szkole 

Ocenie podlega ocena zachowania za I semestr roku szkolnego. Liczba 

punktów przyznawanych za poszczególne oceny zachowania, to: 

- wzorowe – 5 punktów, 

- bardzo dobre – 4 punkty, 

- dobre – 3 punkty,  

- poprawne- 2punkty 

- nieodpowiednie i naganne – 0 punktów. 

Następnie obliczona zostanie średnia klasy, za którą uczniowie otrzymają 

punkty: 

 

 



 

-średnia powyżej  4,5 – 20 punktów, 

- od 4,0 do 4,4 – 15 punktów, 

- od 3,5 do 3,9 – 10 punktów, 

- od 3,0 do 3,4  -5 punktów, 

- poniżej 3 – 2p 

2.Wyniki w nauce 

Ocenie podlega średnia ocen po  I semestrze roku szkolnego. Średnia klasy 

zostaje przeliczona na punkty w następujący sposób: 

- średnia klasy powyżej 4,0 -20 punktów 

- od 3,9 do 3,6- 15 punktów 

- od 3,5 do 3,3- 10 punktów 

- od 3,2 do 3,0- 5 punktów 

- niżej- 2 pkt. 

 

3.Chcesz być wesoły, to idź do szkoły 

Na końcu semestru I zostanie podliczona frekwencja obecności uczniów na 

zajęciach. Klasy otrzymują punkty wg następującej skali: 

100% - 95% obecności uczniów na zajęciach – 15 punktów 

94% - 89% - 10 punktów 

88% - 80% - 5 punktów 

poniżej – 0- punktów 

4. Kolędowanie czas zacząć (grudzień) 

Każda  klasa przygotowuje 1 kolędę, którą prezentuje na forum szkoły. 

Ocenie będzie podlegało: zaangażowanie klasy i oryginalność prezentacji. 

Za tę konkurencję można otrzymać od 0 do 15 punktów. 

 

 



 

5.Opinia nauczycieli uczących w danej klasie (maj) 

 Nauczyciele wszystkich przedmiotów wyrażają opinię o klasach, w których 

uczą, przyznając punkty oddziałom pod koniec II semestru. Przy ocenie klas 

nauczyciele wezmą pod uwagę:  

- przygotowanie do lekcji, 

- aktywność w trakcie lekcji, 

- dyscyplinę i porządek podczas zajęć, 

- kulturę osobistą uczniów. 

Każdy nauczyciel przyznaje klasie od 0 do 5 punktów. Suma punktów 

zostanie podzielona przez liczbę nauczycieli uczących w danej klasie. 

Następnie zostanie wyliczona średnia. 

 

6.Super klasa świątecznie – wykonujemy stroiki bożonarodzeniowe 

(grudzień) i palmy wielkanocne (marzec) 

Zadaniem każdej klasy jest wykonanie w grudniu stroiku 

bożonarodzeniowego, a w marcu - palmy wielkanocnej. Powstałe w ten sposób 

ozdoby zostaną wykorzystane jako dekoracje świąteczne, a następnie 

przeniesione do kościoła. Ocenie podlegać będzie pomysłowość oraz 

staranność i estetyka wykonania.  

 

7.Ziemię mamy tylko jedną ( 22 kwiecień) 

a) Każda klasa przygotowuje plakat pod hasłem Losy Ziemi w naszych 

rękach (format A1) . Ocenie będzie podlegało: zaangażowanie klasy  

pomysłowość, estetyka. Za tę konkurencję można otrzymać od 0 do 15 

punktów. 

b)  Konkurs pod hasłem Zielono mi .Uczniowie poszczególnych klas 

ubierają się na zielono. Zwycięża klasa, która będzie najbardziej 

„zielona”. Za tę konkurencję można otrzymać od 0- 10 p punktów. 



 

8.Promocja zdrowia  ( maj) 

a) Każda klasa przygotowuje plakat pod hasłem Środkom 

uzależniającym powiedz NIE (format A1) . Ocenie będzie podlegało: 

zaangażowanie klasy  pomysłowość, estetyka . Za tę konkurencję 

można otrzymać od 0 do 15 punktów. 

b)  Każda klasa układa słowa piosenki pt. Zdrowo żyję. Czas prezentacji 

3min. Ocenie będzie podlegało: zaangażowanie klasy, pomysłowość, 

zgodność z tematem. Za tę konkurencję można otrzymać od 0-do15 

punktów. 

9.Modnym być   (czerwiec) 

 

1. Konkurs na najciekawszą  stylizację – strój i fryzura nastolatka 

(chłopaka i dziewczyny). Czas prezentacji 1min. Ocenie będzie 

podlegało: pomysłowość i sposób zaprezentowania. Ilość punktów 

możliwych do zdobycia  od 0  do 15. 

 

9. Dbamy o porządek w klasach   (cały rok) 

Raz w miesiącu komisja będzie dokonywała oceny stanu czystości klas. 

Przy ocenie będą brane następujące kryteria: 

 estetyka wykonanych gazetek ściennych, 

 ukwiecenie klasy i dbałość o kwiaty doniczkowe, 

 czystość ogólną. 

Każda klasa może otrzymać podczas każdej kontroli od 0 do 15 punktów. Na 

koniec roku zostanie wyliczona średnia punktów. 

Opiekun SU 


