KLASA NA MEDAL
Regulamin konkursu organizowanego przez Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2016/2017

Założenia konkursu:
1. Konkurs dotyczy uczniów klas 4-6.
2. Konkurs trwa od 02 listopada 2016 r. do 02 czerwca 2017 r.
3. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę w różnych
obszarach działań zawartych w Regulaminie.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r.
5. 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
 Zbieranie nakrętek
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.
 Noszenie rozetek z okazji Dnia Niepodległości
Ocenie podlega wykazanie się postawą patriotyczną poprzez noszenie rozetek. Uczniowie z klasy,
która miała największą liczbę rozetek mogą otrzymać od 0 do 3 punktów.
 Gry i zabawy na wesoło
Punkty przyznawane są od ilości wykonanych zadań. Klasy mogą otrzymać od 0 do 3 punktów.

Grudzień
 Zbieramy nakrętki
 Szukam pary
Klasa na Medal - świątecznie
Zadaniem każdej klasy jest ozdobienie dowolną techniką klasowej bombki. Powstałe w ten sposób
ozdoby zostaną wykorzystane jako dekoracje świąteczne i zostaną wyeksponowane w korytarzu
szkoły. Ocenie podlegać będzie pomysłowość oraz staranność wykonania. Klasy mogą otrzymać od
0 do 5 punktów.

Styczeń
 Zbieranie nakrętek
 Szukam pary
 Zachowanie w szkole
Ocenie podlega zachowanie za I półrocze. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne
zachowanie, to : wzorowe- 5 punktów,
bardzo dobre – 4 punkty,
dobre – 3 punkty,
poprawne-2 punkty,
nieodpowiednie i naganne – 0 punktów.
 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
Luty
 Zbieramy nakrętki
 Szukam pary
 Kartka walentynkowa
Zadaniem każdej klasy jest przygotowanie życzeń oraz kartki walentynkowej- technika wykonania
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 nakrętki
 Szukam pary
 Najładniejsza klasa
 Najładniejsza „Żywa Marzanna”
Wybrana uczennica z każdej klasy zostaje przebrana za Marzannę. Ocenie podlega pomysłowość
wykonania przebrania. 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
 Idź do szkoły
Na koniec miesiąca zostanie podliczona frekwencja obecności uczniów na zajęciach. Klasy
otrzymają punkty:
100%-96% - 5 punktów,
95%-89% - 4 punkty,
88%- 81% - 3 punkty,
80% - 70% - 2 punkty,
69%- 60% - 1 punkt.

Maj
 Zbieramy nakrętki
 Szukamy pary
 Festyn Rodzinny
Klasy otrzymują punkty za zaangażowanie w przygotowanie festynu. Klasy mogą w tym działaniu
otrzymać od 0 do 10 punktów.
 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 – kosz słodyczy



III miejsce – kosz owoców

