
Regulamin konkursu „Super klasa” 
 

Organizatorzy: zespół wychowawczy 
 
Założenia ogólne: 

1. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy naszego gimnazjum. 
2. Czas trwania: rok szkolny. 
3. Sposób oceniania: punkty będą podawane co miesiąc (gablota na parterze). 
4. Frekwencja i średnia ocen na podstawie dziennika elektronicznego. 
5. Noszenie identyfikatora i ilość uwag klasy zebranych w miesiącu. 
6. Organizator konkursu i zawodów sportowych ma obowiązek podać informację 

o uczestnikach i miejscach zajętych przez uczniów. 
7. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę jako 

całość, punkty zliczone zostaną na koniec pierwszego semestru i roku 
szkolnego.  

8. Zwycięska klasa otrzymuje na koniec roku szkolnego miano: SUPER KLASY, 
statuetkę oraz słodki poczęstunek.  

 
 
Celem tego konkursu jest wprowadzenie w gimnazjum zdrowej rywalizacji oraz 
dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do starania się głównie o: 

a) osiąganie lepszych wyników w nauce (brana pod uwagę będzie średnia 
ocen klasy, punkty od 10-1, w przypadku takich samych średnich zostanie 
przyznana taka sama ilość punktów), 
 

b) wywiązywanie się z obowiązku szkolnego tj. uczęszczania na zajęcia 
(frekwencja klas, punkty od 10-1, od najwyższej do najniższej frekwencji, 
dodatkowe punkty za osoby mające 100% frekwencję, 1p za 1 osobę), 
noszenia identyfikatora (od 10-1), ilości uwag +5 do -5 (klasa bez uwag + 5p, 
za otrzymane uwagi -5p), 
 

c) aktywny udział w życiu szkoły (udział w konkursach – punkty za miejsca –
od 3 do 1, konkursy szkolne, konkursy pozaszkolne przedmiotowe – 1 punkt 
za udział, za miejsca  jak wyżej od 3 do 1 p, konkursy przedmiotowe 
wojewódzkie 2 p za udział, konkursy innego typu –np.: zbiórki makulatury, 
nakrętek – punkty za miejsca od 3 do 1p, udział w zajęciach pozalekcyjnych 
rozwijających – miejsca od 3 – 1 p, zawody sportowe od 3 do 1 p, za 
przygotowanie imprez szkolnych +5 p). 

 
Regulamin zostanie przedstawiony klasom pod koniec września i zacznie 
obowiązywać z dniem 1 października 2016 roku. 
 
Skład komisji: 

1. Iwona Ciunelis – przewodnicząca, 
2. Ewa Kamińska, 
3. Anna Płotek, 
4. Maria Jolanta Karbowska. 

 
 


