W ROKU SZKONYM 2014/2015 WSRÓD UCZNIÓW KLAS SZKOŁY
PODSTAWOWEJ OGŁASZAMY I EDUCJĘ CAŁOROCZNEGO KONKURSU

PROWADZI GO SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Założenia konkursu:






Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV VI.
Konkurs trwa od 1 października 2014 r. do 10 czerwca 2015 r.
Po zakończeniu pierwszego semestru podana zostanie klasyfikacja śródroczna
konkursu.
Konkurs przebiega pod patronatem Dyrektora Szkoły.
O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę. Punkty
przydziela i podlicza komisja wyznaczona przez organizatora konkursu.

Cel główny konkursu:
Wyłonienie kasy, która uzyska największą liczbę punktów i nadanie jej tytułu
‘SUPER KLASA’
Cele szczegółowe:
Celem tego konkursu jest wprowadzenie w szkole zdrowej rywalizacji oraz
dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do starania się głównie o: osiąganie
lepszych wyników w nauce (średnia ocen klasy),
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aktywny udział w życiu szkoły i poza nią (udział w konkursach i
zawodach szkolnych i poza szkolnych, w uroczystościach…)



promowanie pozytywnych postaw,



podnoszenie kultury osobistej, motywowanie do aktywności na rzecz
środowiska : klasowego, szkolnego, lokanego



kształtowanie
wspólnej

poczucia

pracy

i

wspólnoty

zabawy,

szkolnej,

rozwijanie

tworzenie

osobowości,

atmosfery
talentów

i

zainteresowań uczniów,


budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej,



podnoszenie jakości pracy szkoły

KRYTERIA I PUNKTACJA
Wyniki w nauce:
Ocenia się semestralną średnią klasową i najlepsze średnie poszczególnych
uczniów:
a) za najlepszą średnią klasową w danym poziomie klas: 10 punktów;
b) za każdego ucznia, który osiągnął średnią od 4,50 do 4,74 : 1 punkt;
c) za każdego ucznia, który osiągnął średnią co najmniej 4,75 : 3 punkty.
Aktywność klas w życiu szkoły.
1. Apele lub akademie -5 punktów.
2. Zorganizowanie dyskoteki -5 punktów.
3. Wszelka inna działalność na rzecz szkoły -5 punktów.
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Dbanie o estetyczny wygląd klasy, szkoły: po 2 punkty za każdorazowy udział
w akcji indywidualnie lub grupowo: okolicznościowe gazetki klasowe;
sprzątanie rejonu klasy; udział w akcji „Sprzątanie świata’’
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych : zbieramy zakrętki, baterie,
stare telefony. * 3pkt za każdorazowy udział w akcji (indywidualnie lub
grupowe)
Udział w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
Pełnienie dyżurów na korytarzach; pomoc nauczycielom dyżurującym.
Każda klasa pełni dyżur przez jeden miesiąc. Oceny dokonują dyżurujący
nauczyciele.
Zachowanie klas na przerwach. Każda klasa jest oceniana za zachowanie
na przerwach w poszczególnym miesiącu. a) klasa otrzymuje punkty od
nauczyciela dyżurującego w skali od 6 do 1 (najwyższa punktacja 6
pkt) b) klasa otrzymuje punkty od klasy pełniącej dyżur w skali od 6 do 1
(najwyższa punktacja 6 pkt)
Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzyga
Opiekun Samorządu w poro-zumieniu z Pedagogiem i Dyrekcją.

Podsumowanie wyników i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2014 roku.
Nagrodą dla SUPER KLASY jest PUCHAR przechodni oraz nagroda – niespodzianka.
Samorząd Uczniowski
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