REGULAMIN KONKURSU „SUPER KLASA” DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas IV-VI na terenie Szkoły Podstawowej nr 1
im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach.
2. Każda klasa zbiera punkty za wykonane zadania przez cały rok szkolny od 1 października
2013r. do 16 czerwca 2014r. według następującej tabeli zadao:
Lp
Rodzaj zadania
Ilość punktów
1. Zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w ostatnim
etapie konkursu lub zawodów sportowych (jeżeli konkurs
odbywa się na terenie szkoły, to ostatnim etapem
10p.
konkursu jest wynik konkursu szkolnego, a jeżeli dalsze
etapy mają miejsce w mieście, w rejonie itd., to podczas
wpisywania punktów bierze się pod uwagę ostatni etap).
2. Przygotowanie apelu lub uroczystości szkolnej. Udział
10p.
klasy lub uczniów w apelach przygotowanych przez inne
klasy.
3. Przestrzeganie ubioru galowego podczas uroczystości
10p.
szkolnych.
4. Udział uczniów klasy w akcjach charytatywnych lub
10p.
wolontariatach.
5. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach, wystawach,
10p.
warsztatach itp. odbywających się poza nią.
6. Udział uczniów klasy w pracach samorządu
10p.
uczniowskiego.
7. Wywiązywanie się z udziału w zadeklarowanych
10p.
przedmiotowych zajęciach dodatkowych i kołach
zainteresowao.
8. Przestrzeganie zasad picia mleka w stołówce szkolnej.
10p.
9. Przestrzeganie porządku w klasach lekcyjnych.
10p.
10. Przestrzeganie porządku w szatni.
10p.
11. Wzorowe zachowanie na lekcjach.
10p.
12. Aktywny udział w lekcjach.
10p.
13. Pomoc młodszym i słabszym kolegom.
10p.
14. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do
10p.
osób dorosłych i do rówieśników.
15. Stosowanie zasad tolerancji i szacunku w stosunku do
10p.
swoich rówieśników.
16. Podniesienie wyniku średniej klasy na koniec roku
szkolnego w stosunku do kooca I semestru o
10p.
przynajmniej 0,1.
17. Podniesienie wyniku średniej oceny z zachowania na
koniec roku szkolnego w stosunku do kooca I semestru o
przynajmniej 0,1 (średnią oblicza się przez
10p.
przyporządkowanie poszczególnym ocenom wartości
liczbowych 1-6).

3. Każda klasa ma wklejoną do „Zeszytu uwag” tabelę z zadaniami, do której wychowawca,
po konsultacji z nauczycielami uczącymi w klasie, wpisuje punkty na koniec każdego
miesiąca.
4. Wpisując punkty za udział w konkursach należy opisad konkurs pod odpowiednimi
nazwiskami uczniów w „Zeszycie uwag”. Wszystkie pozostałe wpisy muszą byd zgodne z
treściami w „Zeszycie uwag”.
5. Podsumowanie wyników konkursu następuje po 16 czerwca 2014r.
6. Pierwsze miejsce, czyli tytuł „Super klasy” otrzymuje tylko jedna klasa. W przypadku
uzyskania tej samej ilości punktów przez dwie lub więcej klas o ostatecznym zwycięstwie
decyduje prezentacja swojej klasy przed społecznością uczniowską, która oceniona
zostaje przez jury w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, nauczyciel plastyki,
opiekun i przewodniczący SU.
7. Na koniec roku szkolnego klasa, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzymuje certyfikat
„Super klasy roku szkolnego 2013/2014” oraz nagrodę w postaci jednodniowej wycieczki
klasowej.

