
REGULAMIN KONKURSU  

NA NAJAKTYWNIEJSZĄ KLASĘ 
 

I. OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu Najaktywniejsza Klasa jest Samorząd Uczniowski działający w Zespole 

Szkół i Placówek Oświatowych BSTO w Bełchatowie. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów ZSiPO BSTO w Bełchatowie.  

 

II. CELE I ZADANIA KONKURSU  

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najaktywniejszej klasy w szkole, a także motywowanie uczniów 

do osiągania jak najlepszych wyników nauczania i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, a także 

rozwijania zdrowych zasad współzawodnictwa.  

 

III. ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs jest konkursem ogólnoszkolnym, obejmującym codzienną pracę szkoły w sferze 

edukacyjnej i wychowawczej.  

2. Przy ocenianiu będą brane pod uwagę:  

- udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły,  

- udział w konkursach przedmiotowych,  

- udział w pracach SU, 

- czytelnictwo,  

- zaangażowanie uczniów w życie  klasy/tablice/ i szkoły/promocja/.  

 

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU : październik - czerwiec    

 

IV. KRYTERIA PUNKTACJI  

1. Udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły.  
 

 za każdy konkurs uczeń uzyskuje punkty wg szkolnego systemu oceniania:  

 uczniowie przez cały rok szkolny zbierają punkty na konto swojej klasy.  

 

2. Za udział w zbiórkach punktacja od 1 do 10 pkt. w zależności od ilości zebranych 

produktów /decyduje SU  

3. Za udział w dniach specjalnych (DZIEŃ W KRAWACIE, DZIEŃ LICZBY PI … itp.)  

w związku z różnicami w liczebności uczniów uczęszczających do poszczególnych klas 

ustala się następującą punktację:  

100%-91%  10 pkt.  

90%-81%  9 pkt.  

80%-71%  8 pkt.  

70%-61%  7 pkt.  

60%-51%  6 pkt.  

50%-41%  5 pkt.  

40%-31%  4 pkt.  

30%-21%  3 pkt.  

20%-11%  2 pkt.  

10%  1 pkt.  

Mniej niż 9%  0 pkt.  

jeżeli w akcję włączy się wychowawca kolejne 10 pkt. dla jego klasy.  

Do punktacji nie wlicza się osób nieobecnych z jakiś przyczyn w tym dniu.  

4. Czytelnictwo – klasy z największą liczbą przeczytanych książek 

I m. – 10 pkt. 

II m. – 8 pkt. 

III m – 6 pkt. 

5. Przygotowanie okolicznościowych tablic w klasach/estetyka, poprawność tematyczna 

/od  0 do 10 pkt./ 

6. Aktywność w samorządzie szkolnym /od 10 do 0 punktów/ 



 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora będzie na bieżąco monitorować wyniki  

i osiągnięcia uczniów, a następnie wyłoni laureatów.  

2. Wyniki Konkursu zostaną opracowane na podstawie dokumentacji SU.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu.  

4. W Konkursie może wygrać tylko jedna klasa.  

5. Punktacja zbiorcza Konkursu będzie wywieszana w gablocie  Samorządu Szkolnego  

oraz publikowana na stronie internetowej szkoły.  

6. Nagroda dla zwycięskiej klasy zostanie wręczona na apelu podsumowującym pracę samorządu.  

 

VI. Komisja 

Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:  

Pani dyrektor Małgorzata Jasitczak  

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego  

Pan Sławomir Marczak  

oraz trzech członków Samorządu Uczniowskiego /zmienianych co dwa miesiące/.  

 

VII. Nagrody 

1. Klasa, która uzyska największą liczbę punków na koniec roku szkolnego otrzyma: 

- TYTUŁ „NAJAKTYWNIEJSZEJ KLASY W SZKOLE” 

- PUCHAR PRZECHODNI 

- „NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ” 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.  

 


