Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego
w Chmielniku

„K L A S A

N A M E D A L”

REGULAMIN KONKURSU
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1. Informacje o konkursie:
 Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. gen. Kazimierza
Tańskiego w Chmielniku.
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III naszej szkoły. Rozpoczyna się
1 września każdego roku szkolnego i kończy w dniu 15 czerwca.
 Przewodniczący klasy zobowiązani są do bieżącego monitorowani i dokumentowania
wydarzeń z życia klasy kwalifikujących się do konkursy. Wychowawcy zobowiązani
są do dostarczenia informacji do organizatora konkursu do dnia posiedzenia Rady
Klasyfikacyjnej. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która uzyska największą ilość
punktów. Zwycięska klasa w nagrodę otrzymuje na 1 rok szkolny przechodni
„Puchar Dyrektora Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego”.
 Wynik konkursu ogłaszany jest podczas zakończenia roku szkolnego.
2. Cele konkursu:
 Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działania własne oraz zespołu klasowego;
 Rozwijanie współpracy i zwiększanie zaangażowania uczniów w życie szkoły;
 Kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i aktywnego uczestnictwa
w realizowanych projektach;
 Integracja środowiska uczniowskiego;
 Rozwijanie uzdolnień i predyspozycji gimnazjalistów oraz stwarzanie możliwości
do ich prezentacji;
 Motywowanie uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych;
 Stwarzanie możliwości wykazania się pomysłowością i inwencją twórczą;
 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka;
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
3. Kryteria konkursu
a) nauka
Punkty przyznaje się za najwyższą średnią uzyskaną przez klasę na koniec roku szkolnego.
Klasy mogą zdobyć następującą ilość punktów:
I miejsce – 50 pkt.
II miejsce – 40 pkt.
III miejsce – 30 pkt.
IV miejsce – 20 pkt.
Dodatkowo na konto klasy zostaną doliczone punkty za indywidualne osiągnięcia uczniów
z danej klasy. Według następujących zasad:
 za średnią powyżej 4,75 – 3 pkt. za każdą osobę
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 za średnią 4,5 – 4,74 – 1 pkt. za każdą osobę.
b) zachowanie
Punkty w tej kategorii przyznawane są dla każdego ucznia w klasie według następujących
zasad :
- za zachowanie wzorowe – 15 pkt.
- za zachowanie bardzo dobre – 10 pkt.
- za zachowanie dobre – 5 pkt.
- za zachowanie poprawne – 0 pkt.
- za zachowanie nieodpowiednie – (-5 pkt.)
- za zachowanie naganne – (-10 pkt.)
c) frekwencja
Punkty przyznaje się za najwyższą frekwencję uzyskaną przez klasę na koniec roku
szkolnego. Klasy mogą zdobyć następującą ilość punktów:
I miejsce – 50 pkt.
II miejsce – 40 pkt.
III miejsce – 30 pkt.
IV miejsce – 20 pkt.
Dodatkowo na konto klasy dolicza się 15 pkt. za każdego ucznia, który wypracował 100%
frekwencję na koniec roku szkolnego.
d) udział w konkursach
Każda klasa otrzymuje punkty za udział ucznia w konkursie na poziomie :
- ogólnopolskim – 5 pkt. za każdego ucznia
- wojewódzkim – 4 pkt. za każdego ucznia
- powiatowym –3 pkt. za każdego ucznia
- szkolnym/ gminnym –2 pkt. za każdego ucznia
Klasa otrzymuje dodatkowo 10 punktów, za każdego ucznia, który został laureatem
ostatniego etapu konkursy, oraz 5 punktów za finalistę .
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Klasa otrzymuje dodatkowo
 5 punktów za 1 miejsce,
 4 punkty za 2miejsce,
 3 punkty za 3 miejsce.
Uczeń otrzymuje punkty w momencie zakończenia swojego udziału w konkursie, a nie za
każdy etap konkursu .
e) udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego.
 Klasa otrzymuje 1 punkt za udział każdego ucznia w uroczystościach szkolnych
i imprezach organizowanych przez samorząd uczniowski oraz klasowy takich jak:
apele, akademie, zbiórki charytatywne, wycieczki, wyjazdy i inne ważne wydarzenia
w życiu szkoły czy klasy.
 Klasa otrzymuje 2 punkty jeżeli uczeń reprezentuje szkołę ,,na zewnątrz’’
Liczbę punktów należy podwoić w przypadku, gdy uczniowie reprezentują szkołę
w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
Klasa otrzymuje dodatkowo 10 punktów, gdy w wydarzeniu uczestniczą wszyscy
uczniowie danej klasy.
4. Skład komisji oceniającej:
Przewodniczący: dyr. Aleksander Bracisiewicz
Członek: Małgorzata Ślusarczyk
Członek: Marlena Bizewska
Członek: o. Grzegorz Papciak
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KLASA NA MEDAL
Lp. WYDARZENIE Z ŻYCIA KLASY/ KONKURSY
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