
 

REGULAMIN KONKURSU „KLASA NA MEDAL” 

 

1. Celem konkursu „Klasa na medal”  jest zainicjowanie „współzawodnictwa” 

między klasami naszej szkoły dotyczącego różnych dziedzin, takich jak np.: 

zachowanie, nauka, imprezy szkolne.  „Współzawodnictwo”, którego celem jest 

nie pokonywanie przeciwnika, lecz walka z własnymi słabościami i stawanie się 

coraz doskonalszym (jako grupa i jako osoba).  

2. Niektóre z konkurencji będą wymagały wspólnego wysiłku (niejednokrotnie 

„wysiłku”) całej grupy (estetyka klasy, imprezy szkolne), inne wkładu 

poszczególnych uczniów (nauka).  

3. Klasy, które na zakończenie każdego miesiąca bądź na koniec roku szkolnego 

zgromadzą największa ilość punktów wygrywają „rywalizację” i otrzymują tytuł 

„Klasa na medal”. Nagrodami na zakończenie miesiąca dla zwycięskiej klasy jest 

„Żelazny list” zwalniający z odpytywania, kartkówek oraz sprawdzianów 

w JEDNYM wybranym przez klasę dniu w miesiącu, dodatkowo nagrodą są 

słodycze. Nagrodą dla zwycięskiej klasy na koniec roku jest dofinansowanie 

wycieczki (Strefa lotów, Jumper Park, Park linowy. kino itp. do wyboru).  

4. Punkty zliczane są w specjalnych dzienniczkach, znajdujących się u Pedagoga 

szkolnego (bądź AM, EG) 

5. Nauczyciele oraz wychowawcy zobowiązani są do sumiennego i obiektywnego (!) 

wpisywania uwag pozytywnych i negatywnych w zeszytach uwag. 

6. Sposoby, w jakie grupy będą mogły otrzymywać punkty:     

A. NAUKA, FREKWENCJA i CZYTELNICTWO 

 Średnia klasy: na końcu pierwszego semestru klasy otrzymają punkty za średnie 

klas – średnią klasy mnożymy razy 10 i otrzymujemy ilość punktów zdobytą 

przez klasę (np. 4,09*10 = 49 punktów). 

 Łańcuch szóstek: za każdą szóstkę, jaką otrzyma uczeń na koniec semestru, klasa 

uzyskuje 2 punkty. 

 Wzorowa frekwencja: każdy uczeń, który nie opuści ani jednej godziny 

wypracowuje dla klasy 20 punktów (za semestr). 



 Brak godzin nieusprawiedliwionych: każdy uczeń, który nie będzie miał ani 

jednej godziny nieusprawiedliwionej wypracowuje dla klasy 2 punktów (za 

semestr). 

 Brak spóźnień: każdy uczeń, który nie będzie miał ani jednego spóźnienia 

wypracowuje dla klasy 2 punktów (za semestr) 

 Klasa, która osiągnie najwyższy wynik w czytelnictwie na koniec semestru, 

otrzymuje 20 punktów.  

B. ZACHOWANIE 

 Za każdą negatywną uwagę ucznia w zeszycie uwag, klasa otrzymuje -5 punktów 

 Za każda pozytywną uwagę w zeszycie uwag, klasa otrzymuje +5 punktów 

 Za zdarzenia, zgłoszone przez wychowawcę bądź nauczyciela do pedagoga 

szkolnego lub dyrektora klasa otrzymuje -10 punktów na swoje konto  

C. KONKURSY I ZADANIA SPECJALNE 

W ciągu trwania konkursu „Klasa na medal” będą się odbywać różne zadania 

specjalne dla klas oraz konkursy ( np. „Czy znasz statut szkoły” – lub wzo ) – za 

zajęcie miejsca w tych konkursach klasy będą otrzymywały następującą ilość 

punktów: 

I    miejsce- 20 pkt. II  miejsce- 15 pkt. III  miejsce- 10 pkt.  

Punktowanie w zadaniach specjalnych będzie określane na bieżąco (w każdym 
miesiącu).  

(spis zadań i konkursów w załączniku) 

D. WYGLĄD UCZNIÓW 

Zmienianie obuwie: W ciągu trwania konkursu dyrektor szkoły sprawdza obuwie na 

zmianę - za brak zmienionego obuwia uczniowie będą otrzymywali 2 punkty karne 

na konto klasy.  

Konkurencje w ramach konkursu „Klasa na medal”, ich ilość i zasady punktowania 

mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie organizatorzy będą niezwłocznie 

informować klasy. Wyniki poszczególnych klas będą na bieżąco eksponowane na 

korytarzu szkolnym              



ZAŁĄCZNIK  

 Proponowane imprezy szkolne to m.in.:  

Miesiąc  Działanie  Punktowane zadanie  

GRUDZIEŃ MIKOŁAJKI 

 

 

 

 

uczniowie ubierają się na czerwono- 

przebrani +2p. na konto klasy 

100% uczniów z danej klasy, 

z czerwonymi elementami ubioru- 

dodatkowe + 10 p. na konto klasy 

 

STYCZEŃ  Dyskoteka karnawałowa 

 

 

 

Podsumowanie półrocza 

uczniowie przebrani +2p. na konto 

klasy 

100% przebranych uczniów z danej 

klasy - dodatkowe + 10p. na konto 

klasy 

Rozliczenie zachowania klasy. 

LUTY  Daj mi serce swoje …  Zbieranie wpisów za dobre uczynki 

w postaci serduszek – umieszczenie 

plansz na korytarzu szkolnym – 

wpisów mogą dokonywać 

nauczyciele i pracownicy szkoły 

(wyłączając wychowawcę danej 

klasy). Za największa liczbę dobrych 

uczynków, klasa otrzymuje +30p. 

MARZEC  I DZIEŃ WIOSNY 

 

 

 

 

Przebrania chłopcy za dziewczyny, 

dziewczyny za chłopaków (przebrani 

+2p.) 

100% przebranych uczniów z danej 

klasy - dodatkowe + 10p. na konto 

klasy 



KWIECIEŃ Konkurs czy znasz WZO? I    miejsce- 20 p. II  miejsce- 15 p. III  

miejsce- 10p.  

MAJ Miesiąc kultury osobistej  klasa, która otrzyma najmniej uwag 

negatywnych dostaje +30p.  

CZERWIEC Podsumowanie półrocza Rozliczenie zachowania klasy. 

 

. 

Działania stałe 

działanie  punktacja uwagi 

Kontrola zachowań 

uczniów podczas 

przerw 

bieganie  – 5 p na konto klasy 

wulgaryzmy, przezywanie- 5p 

przepychanie, popychanie -5p 

punkty wpisują nauczyciele 

dyżurujący  

Sprawne ustawienie się 

po dzwonku w parach 

przy drzwiach sal  
 

klasa, która pierwsza ustawi się 

prawidłowo uzyskuje 10 p  

co najmniej jedna kontrola 

w tygodniu  

kontroluje wicedyrektor 

i pedagog 

 

 

 


