REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO
„KLASA NA ÓSEMKĘ”
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W JELENIEJ GÓRZE
I Konkurs trwa cały rok szkolny.
II W konkursie biorą udział wszystkie klasy IV– VIII
III Konkurs jest obowiązkowy, a udział wszystkich klas jest automatyczny.
IV W czerwcu po podliczeniu punktów, klasa z najwyższą ilością punktów zostanie
nagrodzona.
a) Nagrodę dla klasy funduje Rada Rodziców.
b) Nagroda obejmuje wszystkie dzieci z klasy.
V W konkursie będzie brane pod uwagę 8 kategorii, w których będą przyznawane
punkty:
1. Frekwencja (punktowana dwa razy w roku szkolnym, I półrocze i koniec roku
szkolnego) – załącznik nr 1.
2. Średnia klasy (punktowana dwa razy w roku szkolnym,I półrocze i koniec roku
szkolnego) – załącznik nr 2.
3. Zmiana obuwia (kontrolowana i punktowana raz w miesiącu – od listopada do
końca marca) – załącznik nr 3.
4. Akcje we współpracy ze świetlicą szkolną:
• zbieramy nakrętki (punktowane raz w roku szkolnym) – załącznik nr 4.
• adoptujemy psa (punktowane raz w roku szkolnym) – załącznik nr 5.
5. Zachowanie (punktowane dwa razy w roku szkolnym, I półrocze i koniec roku
szkolnego) – załącznik nr 6.
6. Akcje charytatywne; w każdym roku szkolnym jest to inna akcja, do której
zostanie zgłoszona szkoła, lub której podejmie się społeczność szkolna –
załącznik nr 7.
7. Akcje organizowane przez Samorząd Szkolny, w których udział jest
dobrowolny; akcje będą ogłaszane na bieżąco przez Samorząd Szkolny -

załącznik nr 8.
8. Całoroczny projekt (od października do maja), w którym biorą udział wszystkie
klasy pod opieką wychowawcy. Temat projektu zostanie ogłoszony na początku
października każdego roku szkolnego – załącznik nr 9.
VI

Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Samorząd Szkolny

w porozumieniu z Dyrektorem.
Aktualizacja 29 sierpnia 2017 roku
wchodzi w życie 1 września 2017 roku

Załącznik nr 1
Frekwencja punktowana dwa razy do roku według punktacji:
1 miejsce 100 pkt
2 miejsce 80 pkt
3 miejsce 60 pkt
4 miejsce 40 pkt
5 miejsce 20 pkt
6 miejsce 10 pkt
Pozostałe bez punktów.

Załącznik nr 2
Trzy klasy z najwyższą średnią otrzymują po 100pkt, pozostałe klasy według
ustalonej punktacji:
1 miejsce 100 pkt
2 miejsce 80 pkt
3 miejsce 60 pkt
4 miejsce 40 pkt
5 miejsce 20 pkt
Pozostałe bez punktów.

Załącznik nr 3
Obuwie, kontrolowane raz w miesiącu bez zapowiedzi i punktowane w przeliczeniu
procentowym (liczba osób obecnych podczas kontroli = 100%)
95 - 100% - 100 pkt
89% - 94% - 80 pkt
84% - 88% - 60 pkt
75% - 83% - 40 pkt
65% - 74% - 20 pkt
Poniżej – nie są punktowane

Załącznik nr 4
1 miejsce 100 pkt, 2 miejsce 80 pkt, 3 miejsce 60 pkt, 4 miejsce 40 pkt, 5 miejsce 30
pkt, 6 miejsce 20 pkt, 7 miejsce i poniżej 10 pkt
NAKRĘTKI
Klasa wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty

marzec kwiecień

maj

czerwiec Punktacja

Załącznik nr 5
Kwota w przeliczeniu na jednego ucznia w klasie.
1 miejsce 100 pkt, 2 miejsce 90 pkt, 3 miejsce 80 pkt, 4 miejsce 70 pkt, 5 miejsce 60
pkt, 6 miejsce 50 pkt, 7 miejsce 40 pkt, 8 miejsce 30 pkt, 9 miejsce 20 pkt, 10 miejsce
10 pkt
ADPOTUJEMY PSA

Klasa

Wpłaty

Razem

Punktacja

Załącznik nr 6
Zachowanie punktowane dwa razy do roku (I półrocze i koniec roku szkolnego),
według punktacji:
Powyżej 80% zachowań wzorowych i bardzo dobrych w klasie – 100 pkt
70% - 80% zachowań wzorowych i bardzo dobrych w klasie – 75 pkt
60% - 69% zachowań wzorowych i bardzo dobrych w klasie – 50 pkt
50% - 59% zachowań wzorowych i bardzo dobrych w klasie – 25 pkt
40% - 49% zachowań wzorowych i bardzo dobrych w klasie – 10 pkt
Poniżej bez punktów.

Załącznik nr 7
Akcje przewidziane na rok Szkolny 2017/2018
• Ołówek w skarpecie
• Okulary dla Afryki
• Zbiórka starych telefonów komórkowych
Samorząd Szkolny zastrzega sobie prawo do modyfikacji i wprowadzenia zmian w proponowane
akcje, co nie zawsze jest zależne od organizatora.

Załącznik nr 8
Samorząd Szkolny proponuje następujące akcje w Roku Szkolnym 2017/2018
• Dzień szalonego nakrycia głowy
• Mikołajki – Dzień Elfa
• Choinkowe szaleństwo pomponowe
• Dzień piżamy
• Dzień wiosny
• Kolorowe skarpetki
Samorząd Szkolny zastrzega sobie prawo do modyfikacji i wprowadzenia zmian w proponowane
akcje, co nie zawsze jest zależne od organizatora.

Załącznik nr 9
„Projekt szkolny” – jest to projekt, w którym biorą udział uczniowie klas IV-VIII
wraz z wychowawcami, trwa od października do końca maja. Uczniowie mają za
zadanie przygotowanie różnych, ciekawych, zaskakujących informacji związanych
z podanym tematem w danym roku szkolnym (temat zostanie podany w
październiku). W czerwcu klasy będą miały za zadanie przedstawienie zebranych
informacji, podzielenie się wiedzą z pozostałymi uczestnikami projektu.
Proponowany temat projektu w Roku Szkolnym 2017/2018 „MOJA ÓSEMKA”

