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Regulamin konkursu o puchar przechodni 

Dyrektora Szkoły dla SUPERKLASY 

 

Celem konkursu jest zaangażowanie klas w życie szkoły, rozwijanie 

zainteresowao uczniów, budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej  

i grupowej oraz zmotywowanie do nauki, lepszej frekwencji i zachowania 

poprzez tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy stworzenie warunków 

do „zdrowej rywalizacji”. 

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: 

 Wiedzy 

 Zachowania i frekwencji 

 Prac społecznych 

1. Puchar oraz tytuł „Superklasy” otrzymuje na koniec roku szkolnego klasa, 
która zdobędzie  jednocześnie: 
- I miejsce w kategorii wiedzy 
- I lub II miejsce w kategorii zachowanie i frekwencja 
- I, II lub III miejsce w kategorii prace społeczne 

2.  Tytuł „wzorowej klasy” otrzymuje klasa, która na koniec roku szkolnego 
zdobędzie jednocześnie: 

      - I miejsce w kategorii wiedzy 
      - I lub II miejsce w kategorii zachowanie i frekwencji 
3.   Klasy w ciągu roku szkolnego zdobywają punkty w poszczególnych 

kategoriach. Co miesiąc sporządza się klasyfikację z wyszczególnieniem 
3 najlepszych klas w każdej kategorii. 

4. Punkty można w ciągu semestru zdobywad lub tracid. 
5. Każdy wychowawca klasy zobowiązany jest do uzupełniania „Karty 

informacyjnej Superklasy”. 
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6. Inne, niewymienione osiągnięcia, sukcesy bądź porażki klas i uczniów będą 
punktowane w oparciu o decyzje Komisji „Superklasy”. 

7. Dyrektor szkoły powoła Komisję Konkursową, w skład której nie mogą 
wchodzid wychowawcy klas IV-VI oraz poprzedni wychowawcy danych 
klas biorących udział w konkursie 

8. W kwestiach spornych decyzję podejmuje Komisja Konkursowa 
9. Komisja zastrzega sobie prawo do kontroli danych. 
10. Klasa, która uzyska tytuł „Superklasy” otrzymuje puchar oraz dyrekcja 

szkoły funduje wyjście na lody. 
11.Klasa, która uzyska tytuł „wzorowej klasy” otrzymuje dyplom oraz 

dyrekcja  szkoły funduje wyjście na lody. 
12. Klasy, które zdobędą I miejsce w  danych kategoriach, a nie uzyskały 

tytułu „superklasy” lub „wzorowej klasy” otrzymują dyplom i słodycze. 
13. Na koniec roku szkolnego klasy, które zajmą w poszczególnych 

kategoriach I, II lub III miejsce, o ile nie uzyskały tytułu sperklasy lub 
wzorowej klasy, otrzymują dyplom. 

Punkty można uzyskad za : 

W kategorii wiedza: 

 Średnią ocen - za semestr:      

Średnia klasy Ilośd punktów 
4 i więcej 30 

3,9 28 
3,8 26 
3,7 24 
3,6 22 
3,5 20 
3,4 18 
3,3 16 
3,2 14 
3,1 12 
3,0 10 

Poniżej 3 5 

 

 Łączną liczbę ocen celujących – za semestr : 

 

I miejsce- +25 pkt. 

II miejsce-+20 pkt. 

III miejsce – +15 pkt. 

IV miejsce – +10 pkt. 

V miejsce – +5 pkt. 
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 Czytelnictwo – za każdy miesiąc (średnia na jednego ucznia)  
 

Za średnią powyżej 4 – +20 pkt. 

Za średnią od 3,00 do 3,99 – +15 pkt. 

Za średnią od 2,00 do 2,99 – +10 pkt. 

Za średnią od 1,00 do 1,99 – +5 pkt. 

Za średnią od 0,00 do 0,99- 0 pkt. 

Punkty za czytelnictwo przydzielają nauczyciele z biblioteki szkolnej. 

 

 Za udział i zajęcie wysokiej lokaty przez klasę lub reprezentanta klasy w 

konkurach szkolnych, 

Każdy uczeo – 1 pkt. (nie dotyczy konkursów, w których obligatoryjnie bierze udział 

cała klasa) 

Dodatkowo za : 

I miejsce -+15 pkt. 

II miejsce -+12 pkt. 

III miejsce- +10 pkt. 

 

 Udział reprezentantów klasy w konkursach pozaszkolnych 

-każdy uczeo 5 pkt. 

Dodatkowo za: 

miejsce miejski powiatowy wojewódzki ogólnopolski 

I 20 pkt, 30 pkt. 40 pkt. 50 pkt. 

II 15 pkt. 25 pkt. 35 pkt. 45 pkt. 

III 10 pkt. 20 pkt. 30 pkt. 40 pkt. 

 

Jeżeli drużyna składa się z uczniów z różnych klas punkty za uzyskane miejsca 

otrzymuje każda klasa. 

Punkty można stracid za : 

 Łączną liczbę ocen niedostatecznych – za semestr : 

 

I miejsce –   -30 pkt. 

II miejsce-   -25 pkt. 

III miejsce-   -20 pkt. 

IV miejsce-  -15 pkt. 

V miejsce-  -10pkt. 
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W kategorii zachowanie i frekwencja: 

 

 Średnią ocen z zachowania : 
OCENA Z ZACHOWANIA: Decyduje średnia ocena z zachowania. Przelicza się ją, 
przypisując poszczególnym ocenom odpowiednią ilośd punktów, a następnie 
obliczając średnią arytmetyczną.  Wychowawcy klas obliczają średnią ocen                            
z zachowania. 
 

 Ocena:  
WZOROWA – 5 pkt, 
BARDZO DOBRA – 4 pkt, 
DOBRA – 3 pkt, 
POPRAWNA – 2 pkt, 
NIEODPOWIEDNIA – 0 pkt, 
NAGANNA -   -1 pkt. 
 

 

 Frekwencję – za każdy miesiąc:  

Frekwencja Ilośd  punktów 
95 % i więcej 30 

94 % 28 
93 % 26 
92 % 24 
91 % 22 
90 % 20 
89 % 18 
88 % 16 
87 % 14 
86 % 12 
85 % 10 
84 % 8 
83 % 6 
82 % 4 
81 % 2 

80 % i mniej 0 

 
Każdy uczeo klasy dodatkowo otrzymuje +10 pkt za 100% frekwencję za miesiąc 
 

 Organizowanie i udział reprezentantów klasy w uroczystych apelach, 

przedstawieniach, koncertach itp.  

Za każdorazowy udział w uroczystości pocztu sztandarowego – każdy uczeo – +10 pkt. 

Za organizację : 

-w szkole- +10 pkt. 

-poza szkołą – +20 pkt. 

Średnia klasy Ilośd punktów 
4,1 i więcej 30 

4,0 28 
3,9 26 
3,8 24 
3,7 22 
3,6 20 
3,5 18 
3,4 16 
3,2 14 
3,3 12 
3,2 10 

3,1 i poniżej 5 
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Za udział: 

-każdy uczeo – +5 pkt. 

 

 Za każdą pozytywną uwagę dla całej klasy +25 pkt. 

 Uwaga pozytywna każdego ucznia + 3 pkt. 

 

Punkty można stracid za: 

 Każda godzina nieusprawiedliwiona – 3 pkt. 

 Za każde spóźnienie -1 pkt. 

 Za każdą negatywną uwagę do całej klasy -25 pkt. 

 Uwaga negatywna każdego ucznia – 3 pkt. 
 

W kategorii prace społeczne: 

 Podejmowanie własnych inicjatyw na rzecz szkoły i środowiska 

potwierdzone pisemną informacją  np. wolontariat, pomoc koleżeoska, prace 

porządkowe.  
- każdy uczeo – +3 pkt 

 Zbieranie nakrętek, surowców wtórnych itp. - +3 

 

 Wychowawca klasy zobowiązany jest dostarczyd wymagane informacje Komisji 

Konkursowej do dnia 15 miesiąca. Niedotrzymanie terminu -30 pkt. 

 W przypadku nieobecności wychowawcy termin dostarczenia ulega przedłużeniu. 

W ciągu dwóch dni od powrotu do pracy wychowawca powinien je dostarczyd. 

 Jeżeli 15 dzieo miesiąca przypada na dzieo wolny od zajęd dydaktyczno-

wychowawczych, termin dostarczenia informacji przedłuża się do pierwszego dnia 

roboczego po 15 dniu miesiąca. 

 W przypadku sytuacji losowej, po powiadomieniu komisji, termin dostarczenia 

informacji dla danego nauczyciela może ulec zmianie. 

 


