Regulamin
Konkursu na SUPER KLASĘ
w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim
I. WSTĘP
Konkurs ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do 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, która ma wyłonić "SUPER KLASĘ" będącą wzorem najlepszej klasy naszej szkoły.
II. UCZESTNICTWO
W konkursie biorą udział wszystkie klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku
Mazowieckim.
III. CZAS TRWANIA KONKURU ORAZ OGŁASZANIE WYNIKU KONKURSU
1. Konkurs trwa cały rok szkolny.
2. Wyniki konkursu są ogłaszane na koniec II semestru.
3. Laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce.
4. Klasa, która zajęła I miejsce w konkursie ma prawo do tytułu SUPER KLASA przez
cały następny rok szkolny.
5. Wyniki konkursu ogłasza się na apelu podsumowującym pracę na akademii
kończącej rok szkolny.
IV. NAGRODY
1. Przechodni puchar Dyrektora Szkoły.
2. Niespodzianka ufundowana przez Radę Rodziców.
V. KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA
1. W skład komisji wchodzą:
1) dwóch członków Rady Pedagogicznej (opiekun sekcji kulturalnej i opiekun SU).
2) przewodniczący SU i zastępca.
2. Wyniki zbiera, przechowuje i wstępnie podlicza przewodniczący sekcji kulturalnej
SU - a wyniki otrzymuje od wychowawców lub przewodniczących klas IV-VIII.
3. Wychowawcy lub przewodniczący klas IV-VIII są zobowiązani na koniec roku
szkolnego do przekazania na ręce przewodniczącego sesji kulturalnej
następujących informacji: wewnętrznych osiągnięć klasy, podsumowanie
frekwencji, ocen z zachowania i średniej ocen oraz wyniki czytelnictwa (tabela
wyników).
VI. KRYTERIA I PUNKTACJA
1. Wyniki w nauce.
Ocenia się roczną średnią klasową i najlepsze roczne średnie poszczególnych
uczniów:
1) za najlepszą średnią klasową w danym poziomie klas: 15 punktów,
2) za każdego ucznia, który osiągnął średnią od 4,50 do 4,75: 1 punkt;

3) za każdego ucznia, który osiągnął średnią co najmniej 4,75 (otrzymał
świadectwo z wyróżnieniem): 5 punktów
4) za lokatę za średnia na forum szkoły, punkty zostaną przyznane odpowiednio:
I miejsce– 18 punktów, II miejsce – 17 punktów, (…) XVIII miejsce – 1 punkt.
2.

Frekwencja.
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 %
Osoby, które nie opuściły ani jednej godziny lekcyjnej w roku szkolnym zdobywają na rzecz
klasy: 5 punktów od osoby.
3. Czytelnictwo. (ilość wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej)
Statystykę czytelnictwa w szkole prowadzi Biblioteka szkolna. 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 – 18 punktów,
II miejsce – 17 punktów, (…) XVIII miejsce – 1 punkt.
4. Stypendium:
za każdego ucznia, który otrzymał stypendium naukowe lub sportowe 5 punktów.
5. Wyniki w zachowaniu
Ocenie podlegać będzie ocena z zachowania.
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:
• 4,50 i więcej – 20 punktów
• od 4,00do 4,49 – 15 punktów
• od 3,70 do 3,99 – 10 punktów
poniżej 3,70 – 5 punktów
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów zostają rozstrzygnięte
przez Komisję Konkursową.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Zapraszamy do zmagań o zaszczytny tytuł „SUPER KLASA” Szkoły Podstawowej nr 5

