REGULAMIN KONKURSU „TURNIEJ KLAS” O TYTUŁ SUPER KLASY
ROK SZKOLNY 2017/2018

I Wstęp
Konkurs „Turniej klas” ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do
efektywnej nauki, 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. Wyniki
rywalizacji wskażą „SUPER KLASĘ”.
II Uczestnictwo
W konkursie biorą udział wszystkie klasy IV-VII Szkoły Podstawowej im.
Michała Kajki oraz oddziały gimnazjalne w Grabowie

III Czas trwania konkursu oraz ogłaszanie wyniku konkursu.

1. Konkurs trwa od 1 września 2017 r. do 5 czerwca 2018r.
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.
2. Przechodni puchar.

3. Fundatorem nagrody jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Michała
Kajki oraz oddziałów gimnazjalnych w Grabowie.
V Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest samorząd uczniowski.
VI Komisja konkursowa i tryb oceniania
1.W skład komisji wchodzi dwóch członków rady pedagogicznej
(opiekunowie SU)oraz zarząd SU
2. Bieżące wyniki zbierają, przechowują i wstępnie podliczają
opiekunowie SU
3.Wychowawca i gospodarz 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 w 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 punktacji:

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 4,00 do 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. Srednia 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 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, III
miejsce- 13 punktów, IV miejsce- 12 punktów, V miejsce- 11 punktów, VI
miejsce- 2 punkty, VII 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 gospodarza 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 będą oceniane przez komisje złożone z nauczycieli niepełniących w
bieżącym roku szkolnym funkcji wychowawcy.

COMIESIĘCZNE INICJATYWY „TURNIEJU KLAS”
Wrzesień
Dzień Krawata
28 IX 2017 w godzinach 14.00 – 18.00 odbędzie się dyskoteka.
Punktowane będą:
-ilość uczniów z klasy biorących udział w imprezie
-najciekawszy strój.
15, 16, 17 IX 2017 akcja sprzątania świata pod hasłem „Nie ma śmieci-są
surowce”. Każda klasa opisuje miejsce sprzątania i opracowuje dokumentację.

Październik
23 X – 28 X 2017 przeprowadzimy w klasach Tydzień Dobrego
Chleba, który podsumujemy 28 X na Dniu Chleba. Każda klasa przygotowuje
stoisko.
Punktowane będą:
- wygląd stoiska
-zaangażowanie klasy (ilość uczniów, rodziców oraz dziadków przybyłych na
imprezę).
15 X – Dzień Czystych Rąk
Każda klasa wykonuje plakat.

Listopad
Miesiąc bezpieczeństwa – spotkanie z policjantem strażą pożarną i strażą
graniczną.
Każda klasa wybiera służby i sposób przeprowadzenia spotkań.
10 XI – dzień galowy i noszenie kotylionów.
Punktowane będą:
Ilość uczniów w strojach galowych i z kotylionami.

Grudzień
Każda klasa przygotowuje ozdoby na kiermasz bożonarodzeniowy.
6 XII Dzień Swiętego Mikołaja. Punkty przyznawane będą za wykorzystanie w
stroju elementów kostiumu Swiętego Mikołaja.

Styczeń
Choinka noworoczna
Punktowane będą:
- ilość uczniów z danej klasy na imprezie
- najciekawsze przebranie.

Luty
14 II- Walentynkowy Dzień Kolorów
Uczniowie ubierają się (nie musi to być całe ubranie) w określonym kolorze.
Punktowana będzie ilość uczniów z danej klasy ubranych w danym kolorze.
Akcja „Połam głowę”. Na godzinach z wychowawca uczniowie rozwiązują
przygotowane zadania.

Marzec
Sławne kobiety na przestrzeni wieków. Każda klasa przygotowuje album.
21 III – Pierwszy Dzień Wiosny. Punktowane będzie:
- ilość przebranych uczniów z każdej klasy
-najciekawsze przebranie

Kwiecień
Dzień Ziemi

Maj
Dzień Książki

Klasa obmyśla, jak zachęcić kolegów do przeczytania książki (nie lektury).

Czerwiec
4 VI Dzień Dziecka, Dni Rodziny. Każda klasa przygotowuje jedną konkurencję
sportową.

Harmonogram
Miesiąc
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec

Kwiecień
Maj
Czerwiec

Temat
Dzień Krawata
Dzień Czystych Rąk
Tydzień Chleba
Dzień Seniora
Bezpieczeństwo, 10 listopada Dzień
galowy i noszenie kotylionów
Dzień Swiętego Mikołaja ,Ozdoby
bożonarodzeniowe
Choinka- bal przebierańców
Połam głowę, Walentynkowy Dzień
Kolorów
Historyczny- Sławne kobiety na
przestrzeni wieków, 21 marca
Pierwszy Dzień Wiosny- najciekawsze
przebranie
Dzień Ziemi-konkurencje klasowe
Książka-warto przeczytać
Konkurencja sportowa Dni Rodziny
Dzień Dziecka

POWODZENIA!

