Konkurs na najlepszą klasę
w

Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie

Regulamin
Konkurs ogłasza dyrektor i SU Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żabnie
I. WSTĘP
Konkurs ma na celu:
- mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki,
- mobilizację uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,
- zachęcanie do właściwego zachowania na terenie szkoły i do
współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie,
- kształtowanie postawy pro ekologicznej.
Cele te mają być osiągnięte dzięki rywalizacji między klasami w różnych
dziedzinach życia szkoły, która ma wyłonić "NAJLEPSZĄ KLASĘ ROKU " .
II. UCZESTNICTWO
W konkursie biorą udział wszystkie klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Żabnie
III. CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁASZANIE WYNIKU KONKURSU
1. Konkurs trwa od października do 15 maja danego roku szkolnego.
2. Wyniki konkursu są ogłaszane na początku czerwca danego roku
szkolnego.
3. Laureatami konkursu są klasy, które zajęły trzy pierwsze miejsca.
4. Klasa, która w danym roku szkolnym zajęła I miejsce w konkursie ma
prawo do tytułu NAJLEPSZEJ KLASY ROKU
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IV. NAGRODY
1. Nagrodą jest dofinansowanie wycieczki klasowej laureatów konkursu.
2. Fundatorem nagród jest Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Żabnie.
3. Nagrody:
I miejsce – tytuł NAJLEPSZEJ KLASY ROKU, dyplom uznania
i dofinansowanie do wycieczki w wysokości 700 zł.
II miejsce – dyplom uznania i dofinansowanie do wycieczki w wysokości
500 zł.
III miejsce – dyplom uznania i dofinansowanie do wycieczki w wysokości
300 zł.
V. KOMISJA KONKURSOWA
1 W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły,
b) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,
c) czterech członków Rady Pedagogicznej (w tym opiekun SU).
2. Bieżące wyniki zbiera, przechowuje i wstępnie podlicza Rada Uczniowska
SU we współpracy z wychowawcami i samorządami klasowymi. Wyniki są
przekazywane do akceptacji komisji konkursowej.
VI. KRYTERIA, PUNKTACJA i TRYB OCENIANIA
Ogólne kryteria punktowania klas we wszystkich kategoriach
I miejsce – 8 punktów
II miejsce – 7 punktów
III miejsce – 6 punktów
I V miejsce – 5 punktów
V miejsce – 4 punktów
VI miejsce – 3 punkty
VII miejsce – 2 punkty
VIII miejsce – 1 punkt
Nieprzystąpienie do danej konkurencji oznacza 0 pkt.
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Konkurs przebiega w następujących kategoriach:
1. Wyniki w nauce.
Ocenia się półroczną średnią klasową z uzyskanych ocen.
2. Czytelnictwo.
Punktuje się miejsca zajęte w liczbie przeczytanych książek przez uczniów danej
klasy w przeliczeniu na jednego ucznia na półrocze i na koniec kwietnia.
3. Frekwencja.
Ocenia się frekwencję na koniec kwietnia – najwyżej punktowana jest
najwyższa frekwencja.
4. Wystrój sali lekcyjnej, którą opiekuje się dana klasa.
Oceniana jest dekoracja z okazji Dnia Patrona Szkoły - październik,
Narodowego Święta Niepodległości - listopad, Bożego Narodzenia - grudzień,
wiosenno-świąteczna (marzec) i Święta Narodowego 3 Maja - maj.
5. Akcja charytatywna zorganizowana przez SU.
Ocenia się wyniki akcji charytatywnej w poszczególnych klasach.
6. Ekologiczna zbiórka zakrętek z tworzyw sztucznych, makulatury
i zużytych baterii.
Zasady zbiórki zakrętek:
- należy przynosić zakrętki raz na miesiąc (w ostatni wtorek i środę każdego
miesiąca) od 7:30 do 7:55 – zakrętki są ważone,
- każdy 1 kg nakrętek oznacza 1 pkt. ,
- liczbę uzyskanych punktów dzieli się przez liczbę uczniów w klasie,
- uzyskany wynik jest oceniany zgodnie z ogólnymi kryteriami.
Zasady zbiórki makulatury
- należy przynosić makulaturę raz na miesiąc (w ostatni wtorek i środę każdego
miesiąca) od 7:30 do 7:55,
- liczbę kilogramów makulatury dzieli się przez liczbę uczniów w klasie,
- uzyskany wynik jest oceniany zgodnie z ogólnymi kryteriami.
Zasady zbiórki zużytych baterii:
- należy przynosić baterie raz na miesiąc (w ostatni wtorek i środę każdego
miesiąca) w liczbie 5 lub wielokrotności 5 do sali od 7:30 do 7:55,
- każde 5 baterii oznacza 1 pkt. ,
- liczbę uzyskanych punktów dzieli się przez liczbę uczniów w klasie,
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- uzyskany wynik jest oceniany zgodnie z ogólnymi kryteriami.
Wyniki są podsumowywane na półrocze i na koniec roku szkolnego
7. Liczba uwag negatywnych w dzienniku.
Najwyżej jest oceniana klasa, która ma najmniej uwag negatywnych. Ocena jest
dokonywana na półrocze i na koniec kwietnia.
Suma wszystkich uzyskanych punktów przez poszczególne klasy wyłania
laureatów konkursu.
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