VI EDYCJA
SZKOLNEGO KONKURSU
„KLASA Z KLASĄ
rok szkolny 2018/2019

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4 im. A CHĘTNIKA
W OSTROŁĘCE

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU






Poprawa niskiej frekwencji w klasach
Podniesienie średniej wyników nauczania
Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
Zachęcenie do systematycznej i wytrwałej pracy
Uświadomienie uczniom, że dobra praca nad sobą przynosi same
korzyści
 Kształtowanie postawy patriotycznej
 Dbanie o mienie szkoły
 Kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji

REGULAMIN
Organizatorem konkursu i odpowiedzialnym za prawidłowy jego przebieg jest
Samorząd Uczniowski. Koordynatorem konkursu z ramienia dyrekcji szkoły jest
p.Barbara Stepnowska.
 W konkursie bierze udział każda klasa ZSZ nr 4
 Ogłoszenie, która klasa odniosła największy sukces, nastąpi podczas
uroczystego zakończenia roku szkolnego po podliczeniu wszystkich
punktów.

 Prestiżowy tytuł „Klasa z klasą” przyznawany będzie zwycięskiej klasie
na bieżący rok szkolny podczas obchodów „ Dnia Patrona Szkoły”
 Poza przyznaniem tytułu, klasa otrzyma również atrakcyjną nagrodę w
postaci dofinansowania do wycieczki itp. ( zależne od sponsora) oraz
Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.
 Jeżeli klasa trzy razy z rzędu zdobędzie tytuł, uczniowie otrzymają
dyplomy uznania, rodzice listy gratulacyjne , puchar natomiast otrzyma
wychowawca klasy.
 Zdjęcie klasy z wychowawcą, tytułem „ KLASA Z KLASĄ” oraz
pucharem, będzie umieszczone w gablocie szkolnej.
 VI Edycja Konkursu obejmować będzie sześć konkurencji:

1. Frekwencję
2. Średnią wyników nauczania
3. Udział klasy w życiu szkoły
4. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz
5. Wpłata na Radę Rodziców
6. Czytelnictwo

OPIS POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI

1. Frekwencja
Na koniec każdego miesiąca frekwencja każdej klasy będzie punktowana
następująco:
pow. 95%

-

40 pkt

90% - 95%

- 35 pkt

89%

-

30 pkt

88%

-

25 pkt

87%

-

20 pkt

86%

-

15 pkt

85%

-

10 pkt

84%

-

5 pkt

83%

-

3 pkt

82% - 80%

-

1pkt

Na koniec semestru uzyskane za każdy miesiąc punkty zostaną podliczone
a ich suma zostanie dodana do reszty punktów, uzyskanych z
pozostałych konkurencji.
2. Średnia wyników nauczania
Po klasyfikacyjnej R. P. będzie można uzyskać kolejne „duże”
punkty w zależności od wysokości średniej wyników nauczania w danej klasie.
Punktacja wygląda następująco:

powyżej

4,5 -

10 pkt

4,0 - 4,5

- 9 pkt

3,9

- 8 pkt

3,8

- 7 pkt

3,7

- 6 pkt

3,6

- 5 pkt

3,5

- 4 pkt

3,4

- 3 pkt

3,3

- 2 pkt

3,2 - 3,0

-

1 pkt

3. Udział klasy w życiu szkoły
Dodatkowe „małe” punkty klasa może uzyskać podejmując różne działania
na rzecz szkoły, takie jak :






wolontariat
pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych
aktywny udział w akademiach szkolnych
aktywna działalność w kołach zainteresowań
itp.

Niezależnie od ilości uczniów z danej klasy biorących udział w każdej
z powyższych kategorii, klasa może uzyskać 3 punkty za każdą podjętą z
własnej inicjatywy akcję na rzecz szkoły.( pkt.2 nie dotyczy udziału w
konkursach szkolnych)

4. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz
Konkurencja obejmuje głównie:





akcje wolontariatu
akcje charytatywne na rzecz różnych instytucji, bądź osób spoza szkoły
konkursy
zawody itp.

Uczniowie reprezentujący szkołę poza jej murami otrzymują 3 punkty na
rzecz swojej klasy. Jeżeli uczeń zajmie miejsce na podium, startując w
konkursie, dodatkowo na konto jego klasy wpływają:

Za zajęcie I miejsca
za

3 pkt

II miejsce

2 pkt

za III miejsce

1 pkt

5. Wpłata na Radę Rodziców
Punkty będą przyznawane za procentową ilość wpłat, niezależnie od
kwoty jaką klasa wpłaci.
100% wpłat - 10 pkt
90% - 9 pkt
80% - 8 pkt
70 % - 7 pkt
60 % - 6 pkt
50 % - 5 pkt
40 % - 4 pkt
30 % - 3 pkt
20% - 2 pkt
10 % - 1 pkt
6. Czytelnictwo
Po klasyfikacyjnej R. P. będzie można uzyskać kolejne „duże” punkty
w zależności od wysokości średniej wypożyczonej książki na jednego ucznia w
danej klasie. Punktacja wygląda następująco:

powyżej 3,0

-

10 pkt

2,9 - 2,5

- 9 pkt

2,4 - 2,2

- 8 pkt

2,1 – 2,0

- 7 pkt

1,9 – 1,8

- 6 pkt

1,7 – 1,6

- 5 pkt

1,5 – 1,4

- 4 pkt

1,3 – 1,2

- 3 pkt

1,1 – 1,0

- 2 pkt

Poniżej 1

-

1 pkt

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Priorytetem w konkursie jest frekwencja i średnia wyników nauczania
 Za dostarczanie informacji organizatorom o osiągnięciach swoich
wychowanków w celu dokonania punktacji, odpowiedzialni są
wychowawcy klas (nie dotyczy frekwencji)
 Zamknięcie konkursu następuje z dniem 15 czerwca. Po terminie i
podsumowaniu, nie będą przyjmowane i uwzględniane żadne osiągnięcia
uczniów.

Życzymy wszystkim dużo satysfakcji z udziału w konkursie, zdrowej
rywalizacji, dobrej zabawy, sukcesów, a wszystkim klasom

ZWYCIĘSTWA!!!

Koordynator

Organizatorzy

