KLASA NA MEDAL
Regulamin konkursu organizowanego przez Samorząd
Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Założenia konkursu:
Konkurs dotyczy uczniów klas 4-7.
Konkurs trwa od 06 listopada 2017 r. do 05 czerwca 2018 r.
O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę
w różnych obszarach działań zawartych w Regulaminie.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r.
Wszelkie informacje o rodzaju działań oraz ich podsumowania będą
umieszczane na stronie www.spmiejskagorka.pl .

Cele konkursu :







motywowanie do aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
kształtowanie poczucia wspólnoty;
promowanie nauki;
promowanie pozytywnych postaw uczniów;
wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji;
wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły.

DZIAŁANIA UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE
Listopad
 Zbieramy nakrętki
Punkty są przyznawane w zależności od ilości nakrętek przyniesionych przez uczniów w dniu
odbioru. Klasy mogą otrzymać od 0 do 3 punktów.
 Szukam pary
Klasy przez cały miesiąc zbierają punkty za właściwe ustawienie się na korytarzu w oczekiwaniu na
nauczyciela po dzwonku. Punkty zbierają w postaci kartki z napisem „Szukam pary”.
W zależności od liczby zdobytych kartek na koniec miesiąca klasa może otrzymać od 0 do 3
punktów.
 Najładniejsza klasa
Punkty za dbałość o estetykę w sali oraz gazetki klasowe przyznają opiekunowie konkursu wraz
z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego. Klasy mogą zdobyć maksymalnie 3 punkty.
 Dbamy o groby 
Punkty są przyznawane za opiekę wg harmonogramu nad mogiłami powstańczymi znajdującymi się
na cmentarzu w Miejskiej Górce. Klasy mogą otrzymać 3 punkty za wykonanie zadania.

Grudzień
 Zbieramy nakrętkisłodycze
 Szukam pary
 Dbamy o groby
 Klasa na Medal - Świątecznie
Zadaniem każdej klasy jest ozdobienie dowolną techniką gazetki klasowej. Powstałe w ten sposób
gazetki zostaną wykorzystane jako dekoracja świąteczna klasy. Ocenie podlegać będzie
pomysłowość oraz staranność wykonania. Klasy mogą otrzymać od 0 do 3 punktów.

Styczeń
 Zbieramy nakrętki
 Szukam pary
 Czytelnictwo
Klasy otrzymują punkty za miejsca zdobyte w zestawieniu- czytelnictwo w szkole:
I miejsce – 5 punktów,
II miejsce – 4 punkty,
III miejsce – 3 punkty,
IV miejsce – 2 punkty,
Pozostałe miejsca od 0 do 1 punktu.
 Najładniejsza klasa
 Dbamy o groby

Luty
 Zbieramy nakrętkisłoiczki
 Szukam pary
 Dbamy o groby
 Kartka walentynkowa
Zadaniem każdej klasy jest przygotowanie życzeń oraz kartki walentynkowej- technika wykonania
kartek walentynkowych dowolna. Powstałe w ten sposób kartki zostaną wykorzystane do dekoracji
sali w której odbędzie się dyskoteka walentynkowa. Ocenie podlegać będzie pomysłowość oraz
staranność wykonania. Klasy mogą otrzymać od 0 do 3 punktów.

Marzec
 Zbieramy nakrętkiodzież
 Szukam pary
 Najładniejsza klasa
 Dbamy o groby
 Powitanie wiosny
Każda klasa przygotowuje piosenkę o tematyce wiosennej. Czas prezentacji piosenki ok.3minuty.
Klasy mogą w tym działaniu otrzymać następujące punkty :
I miejsce – 5 punktów,
II miejsce – 4 punkty,
III miejsce – 3 punkty,
Pozostałe klasy otrzymują od 0 do 2 punktów.

Kwiecień
 Zbieramy nakrętki
 Szukam pary
 Dbamy o groby
 Składamy życzenia
Klasy przygotowują kartki z życzeniami 7 kwietnia - Dzień Służby Zdrowia. Eksponują je na
gazetce szkolnej. Klasy otrzymują punkty za pomysłowo wykonane kartki z życzeniami od 0
do 3 punktów.

Maj
 Zbieramy nakrętki
 Szukam pary
 Czytelnictwo
Klasy otrzymują punkty za miejsca zdobyte w zestawieniu- czytelnictwo w szkole:
I miejsce - 5 punktów,
II miejsce - 4 punkty,
III miejsce - 3 punkty,
IV miejsce - 2 punkty,
Pozostałe miejsca od 0 do 1 punktu.
Za każdą książkę, która nie zostanie zwrócona w terminie do biblioteki ( 31 maja) klasa otrzymuje
punkty ujemne.

Czerwiec
Podsumowanie konkursu KLASA NA MEDAL.

Nagrody


I miejsce – nagroda niespodzianka



II miejsce – talon niespodzianka



III miejsce –talon niespodzianka

