
REGULAMIN KONKURSU „KLASA NA MEDAL”  
w Szkole Podstawowej nr 3  

z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku 
 
I. Zasady przeprowadzania konkursu: 
 
W konkursie uczestniczą wszystkie klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 3  
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku.  
Konkurs ma za zadanie  motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu 
szkoły, promowanie zachowań zgodnych z normami określonymi przez procedury 
szkolne, motywowanie do nauki, a także wdrażanie do zdrowych zasad 
współzawodnictwa.  
Cele te mają być osiągnięte poprzez  rywalizację klas w różnych obszarach życia 
szkoły, która ma wyłonić „KLASĘ NA MEDAL". 
 
UCZESTNICTWO 
W konkursie biorą udział wszystkie klasy  
CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁASZANIE WYNIKU 
KONKURSU 
-  Konkurs trwa do 10 czerwca.  
-  Wyniki konkursu są ogłaszane na końcu roku szkolnego, 
-  Laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce. 
- Klasa, która w danym roku szkolnym zajęła I miejsce w konkursie ma prawo do 
tytułu  KLASY Na MEDAL przez następny rok szkolny. 
 NAGRODY 
Dla zwycięskiej klasy ufundowana będzie atrakcyjna nagroda!!! 
ORGANIZATORZY KONKURSU 
- Zespół Profilaktyczno-Wychowawczy 
KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA na koniec roku 
szkolnego 
1) W skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor, 
b) wicedyrektor, 
c) członkowie Zespołu Profilaktyczno-Wychowawczego (w tym opiekun SU) 
d) wychowawcy klas. 
2) Bieżącej oceny osiągnięć klas dokonywać będzie pedagog i 
przewodnicząca zespołu wychowawczo - profilaktycznego 
3) Bieżące wyniki zbiera, przechowuje i podlicza  w obszarze: 



  Czytelnictwo – CO MIESIĄC - bibliotekarz szkolny, 
Wygląd pomieszczeń klasowych – CO MIESIĄC – świetlica 
Analiza uwag i pochwał – CO MIESIĄC - pedagog  
Podsumowanie punktacji dokonanej w swoich obszarach tj: 
a) wewnętrznych osiągnięć klasy 
b) uczestnictwa i osiągnięć uczniów klasy w zawodach lub olimpiadach, 
c) półroczną  średnią klasową . 
d) frekwencję na zajęciach na koniec roku szkolnego. 
- do 10 czerwca -wychowawca klasy 
W przypadku niedopełnienia obowiązku klasa nie otrzyma żadnej punktacji w tych 
obszarach. 
 W związku z tym opiekunowie uczestników olimpiad i zawodów proszeni są 
o informowanie wychowawców o osiągnięciach swoich podopiecznych !!!  
 
 
KRYTERIA I PUNKTACJA: 
Frekwencja. 
Osoby ze 100% frekwencją zdobywają na 
rzecz klasy 30 punktów. 
Czytelnictwo. 
a)Ocena czytelnictwa klasy przeprowadzana jest co miesiąc. 
b) Najwyższa średnia przeczytanych książek przez klasę otrzymuje max 5 
punktów. 
c) Statystykę czytelnictwa w szkole prowadzi Biblioteka szkolna, comiesięczną 
ocenę klasy w skali punktacji 1 – 5 punktów przeprowadzi pani Bibliotekarka. 
Konkursy przedmiotowe. 
Uczestnictwo na szczeblu wewnątrzszkolnym , rejonowym, powiatowym, 
ogólnopolskim: 
a) klasa otrzymuje 5 punktów za każdego uczestnika; 
b) za każdego laureata klasa otrzymuje 10 punktów. 
Zawody sportowe 
 Indywidualne i grupowe 
1) Zawody międzyszkolne – rejonowe lub powiatowe. 
- za uczestnictwo - 1 punkt – za jednego uczestnika; 
2) Zawody krajowe –  
-  za uczestnictwo – 2 punkty za jednego uczestnika, 
3) Zajęcie od I do III miejsca (ewentualnie otrzymanie tytułu laureata) 10 
punktów, 
Wygląd pomieszczeń klasowych: 
Raz w miesiącu ocenia się wygląd klas. 
1) Punktacja: 



a) aktualna gazetka ( 11- listopada, Boże Narodzenie , Patron Szkoły, 3 maja)- do 
3 punktów; 
b) kwiaty, ozdoby - do 3 punktów; 
c) czystość i porządek - do 3 punktów; 
2) Komisja zastrzega sobie oceniać dodatkowe elementy w skali od 0 do 3 
punktów. 
Udział w kółkach zainteresowań: 
1) Członkostwo  - 1 punkt za osobę. 
Uczestnictwo klas w pracach Samorządu Uczniowskiego – 10 punktów 
Aktywność klas w życiu szkoły. 
1) Dobrze przygotowane apele lub akademie (interesujące, charakteryzowały się 
oryginalnością - odmiennością, zyskały uznanie) do 10 punktów. 
2) Wszelka inna działalność na rzecz szkoły do 5 punktów. 
Zorganizowanie życia klasowego. 
1) Inne spotkania klasowe PO LEKCJACH - 3 punkty. 
Pochwały i uwagi – każda pochwała + 3 punkty, każda uwaga -3 punkty 
PODSUMOWAŃ DOKONUJE WYCHOWAWCA KLASY I GOSPODARZ W 
OBSZARZE: 
Zorganizowanie życia klasowego – CO MIESIĄC 
Aktywność klas w życiu szkoły. – CO MIESIĄC 
Konkursy wewnątrzszkolne i przedmiotowe– CO MIESIĄC 
Wyniki w nauce –  DO 10 CZERWCA 
Frekwencja- DO 10 CZERWCA 
Podsumowanie uzyskanych punktów za rok szkolny swojej klasy przekazuje 
Zespołowi Profilaktyczno-Wychowawczemu do 10 czerwca. 
PANI BIBLIOTEKARKA: 
Czytelnictwo – CO MIESIĄC 
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
Wygląd pomieszczeń klasowych – CO MIESIĄC 
Udział w kółkach zainteresowań: – DO 10 CZERWCA 
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 
Zawody sportowe– DO 10 CZERWCA  
Podsumowanie uzyskanych punktów za rok szkolny swojej klasy 
wychowawca przekazuje Zespołowi Profilaktyczno-Wychowawczemu do 10 
czerwca. 
 
 
 


