
Regulamin konkursu  

o puchar dyrektora szkoły 

„Klasa roku” 

 
 

 
I.  WSTĘP 

 
Konkurs ma na celu: 
-  mobilizację uczniów do efektywnej nauki i podnoszenia frekwencji, 
- inspirowanie zespołów klasowych do podejmowania kreatywnych działań na rzecz klasy i szkoły, 
- mobilizację uczniów do współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, 
- kształcenie nawyku zdrowej rywalizacji i gry fair play, 
- promocja i tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły. 

 

Konkurs polega na rywalizacji między klasami w różnych dziedzinach życia szkoły, która ma wyłonić " 

KLASĘ ROKU " będącą wzorem najlepszej klasy naszej szkoły. 

 

II.  UCZESTNICTWO 
 

W konkursie biorą udział klasy I - III Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. 

 
III.  INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Konkurs trwa cały rok szkolny. 

2. Wyniki konkursu są ogłaszane na akademii kończącej dany rok szkolny. 

3. Laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce. 

4. Klasa, która w danym roku szkolnym zajęła I miejsce w konkursie otrzymuje puchar Dyrektora 
Szkoły oraz ma prawo do tytułu KLASY ROKU przez cały następny rok szkolny. 
Ponadto nagrodą jest dofinansowanie do dowolnego przedsięwzięcia klasy w kolejnym roku 
szkolnym. 

 

IV.  KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA 
 

1. W skład komisji wchodzą: 
 

- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, 
- Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, 
- opiekunowie SU, 
- Przewodniczący SU,  
- Zastępca przewodniczącego SU. 
 
Dodatkowo do oceny bieżących osiągnięć klas może zostać powołana podkomisja złożona z członków 
Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Bieżące wyniki zbiera, przechowuje i wstępnie podlicza przewodniczący SU lub jego zastępca. 
 

3. Przewodniczący klasy jest zobowiązany do systematycznego przekazywania na ręce 
przewodniczącego SU sprawozdania na temat: 

a. wewnętrznych osiągnięć klasy, 

b. uczestnictwa i osiągnięć uczniów klasy w zawodach lub olimpiadach. 
 
W związku z tym opiekunowie uczestników olimpiad i zawodów proszeni są 
o informowanie wychowawców o osiągnięciach swoich podopiecznych. 
 



 
V. KRYTERIA OCENIANIA I PUNKTACJA 

 
1. Wyniki w nauce. 
 

Punkty za najlepszą semestralną i roczną średnią ocen otrzymują 3 klasy w danym typie szkoły:  
I miejsce: 15 punktów 
II miejsce: 10 punktów 
III miejsce: 5 punktów 
 
za każdego ucznia, który osiągnął średnią od 3,50 do 4,75 :  1 punkt; 
za każdego ucznia, który osiągnął średnią co najmniej 4,75 (otrzymał świadectwo z wyróżnieniem):   
5 punktów. 
 
2. Frekwencja. 
 
Punkty za najwyższą semestralną i roczną frekwencję otrzymują 3 klasy w danym typie szkoły:  
I miejsce: 15 punktów 
II miejsce: 10 punktów 
III miejsce: 5 punktów 
 

Za każdego ucznia, który osiągnął semestralną i roczną frekwencję powyżej 90% : 1 punkt. 

 

3. Wpłaty na Radę Rodziców 

 

Punkty za najwyższe wpłaty na Radę Rodziców w stosunku do liczby uczniów w klasie otrzymują 3 klasy: 

I miejsce: 15 punktów 
II miejsce: 10 punktów 
III miejsce: 5 punktów 
 

4. Klasa otrzymuje punkty w skali od 0-20 za udział w zadaniach organizowanych przez Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

5. Klasa otrzymuje punkty w skali od 0-20 za udział w akcjach charytatywnych.                                                                                                            

6. Klasa otrzymuje punkty w skali od 0-5 od ucznia za udział w akademiach i apelach. 

 

7. Udział w konkursach przedmiotowych:  

 
SZKOLNE:  
udział - 1 pkt. od osoby  
zajęcie od 1 do 3 miejsca - 3 pkt. od osoby  
 
MIĘDZYSZKOLNE:  
Udział - 2 pkt. od osoby  
Zajęcie od 1 do 3 miejsca - 6 pkt. od osoby  
 
OGÓLNOPOLSKIE  
udział - 2 pkt. od osoby  
wyróżnienie - 6 pkt. od osoby  
wynik bardzo dobry - 8 pkt. od osoby  
od 1 do 10 miejsca - 10 pkt. od osoby  
 
8. Udział w zawodach sportowych:  
szkolnych - 1pkt. od osoby  
miejskich - 2 pkt. od osoby  
powiatowych (rejonowych) - 3 pkt. od osoby  
wojewódzkich - 4 pkt. od osoby  
ogólnopolskich - 5 pkt. od osoby  


