
KLASA NA MEDAL 

REGULAMIN 

1. Cele: 

 integracja społeczności szkolnej; 

 dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron uczniów; 

 wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami           

fair-play; 

 aktywizowanie i motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy                 

i  szkoły; 

 kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole; 

 rozwijanie kultury osobistej; 

 pobudzenie do odpowiedzialności za siebie i innych; 

 rozwijanie poczucia wyobraźni, estetyki; 

 zainicjowanie „współzawodnictwa” między klasami dotyczącego 

różnych dziedzin życia szkoły, takich jak: nauka,konkursy, imprezy 

szkolne, zabawa; 

 tworzenie tradycji szkolnej. 

 

Czas trwania konkursu: 01. 11. 2017 r. - 31. 05. 2018 r.                             

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV–VII SP  

oraz  II -III Gimnazjum. 

 

2. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: 

 Koordynatorzy konkursu:, p.Marzena Fila, p.Waldemar Kuśper, 

p.Jolanta Ciupak 

 Honorowy Patronat: Dyrektor Szkoły – p.Marek Frączek; 

 wicedyrektor: p. Magdalena Kluz- Międlar; 

 przedstawiciele Samorządu Szkolnego: Daria Bąk, Wiktoria Jęczalik, 

Martyna Szpyrka. 

3. Ogłoszenie wyników odbywa się w II połowie czerwca. 

4. Wyniki konkursu podsumowuje się jednokrotnie w ciągu roku szkolnego 

tj. w czerwcu. W lutym będą ogłaszane bieżące wyniki osiągnięte przez 

poszczególne klasy. 



5. Zwycięska klasa otrzymuje tytuł „Klasa na medal”, dyplom, przechodnią 

statuetkę oraz nagrodę „niespodziankę”. 

6. Działalność uczniów będzie oceniana w 9 kategoriach: 

 

I kategoria: Średnia klasy- na końcu pierwszego i drugiego półrocza 

klasy otrzymają punkty za średnie klas – średnią klasy mnożymy razy 10 

i otrzymujemy ilość punktów zdobytą przez klasę 

         (np. 4,14*10 = 41 punktów). Dodatkowo za: 

- każdą 0,1 powyżej średniej 5,0 przyznaje się uczniowi 5 punktów, 

które doliczane jest na poczet punktów zdobytych przez klasę, dodaje się 

również punkty za średnią: 

- I miejsce w szkole - 30 pkt 

-II miejsce  - 20 pkt 

-III miejsce - 10 pkt. 

 

II kategoria: Ocena z zachowania na I i II półrocze. 
Punkty przyznawane są klasie za średnią ocen z zachowania. Do jej 

obliczenia przyjmuje się następujące wartości liczbowe odpowiednich 

ocen słownych: 

6 - wzorowe 

5 - bardzo dobre 

4 - dobre 

3 - poprawne 

0 - nieodpowiednie 

0 - naganne 



 

III kategoria: Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 

Laureat punktowany jest tak jak zajęcie I miejsca (50 pkt). W 

międzyszkolnych konkursach wieloetapowych za awans na wyższy 

szczebel przyznaje się uczniowi 20 pkt. 

Konkursy szkolne Konkursy międzyszkolne 

I miejsce: 15 pkt I miejsce: 50 pkt 

II miejsce: 10 pkt II miejsce: 40 pkt 

III miejsce: 5 pkt III miejsce: 30 pkt 

 

IV kategoria: Udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły, 

np. przez Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu. 

Każda akcja oceniana w ramach konkursu będzie ogłoszona na tablicy 

SU, stronie internetowej szkoły oraz w pokoju nauczycielskim. Za 

udział co najmniej 50% danej klasy (potwierdzenie w dzienniku) klasa 

otrzymuje 30 punktów. Za udział 25% -10 punktów.  

 

V kategoria: Zbiórka makulatury i baterii 

-I miejsce   - 50 pkt 

-II miejsce - 40 pkt 

-III miejsce - 30 pkt 

 

VI kategoria: Dzień kolorowy ogłaszany przez SU:  np.: biało- 

czerwony- wszyscy uczniowie w klasie powinni w tym dniu mieć coś 

biało-czerwonego, klasa może otrzymać za 100% 20 pkt. Jeżeli jedna 

osoba nie będzie posiadała elementu w tym kolorze klasa otrzymuje 

tylko 10 pkt., jeśli dwie osoby- 5 pkt., jeżeli trzy osoby i więcej  nie 

będą miały 0 pkt. 

 

 

 

 



VII kategoria: zawody sportowe 

Zawody gminne Konkursy rejonowe i „wyższe”  

I miejsce: 30 pkt I miejsce: 50 pkt 

II miejsce: 20 pkt II miejsce: 40 pkt 

III miejsce: 10 pkt III miejsce: 30 pkt 

 

VIII kategoria: Liczba uczniów ze stuprocentową frekwencją. 

Za każdego ucznia ze stuprocentową frekwencją w pierwszym półroczu 

przyznajemy 10 pkt. 

 

IX kategoria: Czytelnictwo – pod koniec każdego miesiąca nauczyciel 

biblioteki przekazuje koordynatorowi wykaz wypożyczonych książek z 

danej klasy (1 wypożyczona książka = 1 pkt). 

7. Punkty w poszczególnych kategoriach przydziela Komisja (patrz pkt 2). 

8. Uwagi końcowe: wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są przez 

Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora oraz Komisję. 

9. Dyrektor szkoły w sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie może 

dodać lub odjąć od 0-50 punktów. 

10. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia w szkole (np. bójki, 

wandalizm) Komisja może odjąć do 50 pkt. 

11. W uzasadnionych przypadkach za szczególnie wyróżniającą postawę 

uczniów przy realizacji zadań Komisja może przyznać dodatkowo do 50 

pkt. 

12. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiada Komisja konkursu 

„Klasa na medal”. 


