KONKURS „LIGA KLAS” 2019/2020
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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „LIGA KLAS"
Cele konkursu:
Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania, po to by:
• utrwalać nawyki właściwego zachowania,
• aktywizować uczniów do działań na rzecz szkoły,
• wzmacniać postawy identyfikowania się ze szkołą,
• angażować uczniów w życie szkoły i pracę Samorządu Uczniowskiego,
• poprawiać wyniki w nauce i zachowaniu,
• integrować środowisko szkolne.

Zasady ogólne:


Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.



Czas trwania konkursu: 1 listopada 2019 – 31 maja 2020 roku.



Konkurs „Liga klas” prowadzona będzie w trzech kategoriach wiekowych:
1. klasy II – III
2. klasy IV – V
3. klasy VI - VIII



Każda klasa ma obowiązek uczestniczyć w konkursie.



Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.



Zadania oceniają: opiekunowie SU, Dyrektor szkoły, nauczyciele.



Każda klasa otrzymuje ustalone przez regulamin punkty.
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Każda klasa otrzymywać będzie punkty zbiorowe (np. frekwencja, średnia ocen z przedmiotów).



Punkty indywidualne (np. za wygrane konkursy, punkty zdobyte za wykonanie dodatkowych zadań, zaangażowanie poszczególnych
uczniów w akcje i zajęcia na terenie szkoły).



Do 15 każdego miesiąca ogłaszana będzie punktacja za poprzedni miesiąc.



Przy każdym zadaniu określony zostanie sposób punktacji i liczba punktów przyznawanych za dane zadanie.

Stałe elementy Ligi Klas:
Zadanie

Zasady punktacji

Udział w konkursach szkolnych

Punktacja odpowiednia do zajętych miejsc 5-1 pkt.
Jeśli konkurs będzie punktowany, pojawi się taka informacja przy zaproszeniu
do udziału w nim.
Średnia ocen klas za I i II półrocze (max 30pkt):

Średnia ocen

 punktacja liniowa rozpoczynająca się od średniej 2,0 (0 pkt.), kończąca
się na 5,0 (30 pkt.);
Frekwencja uczniów (max 30pkt):

Frekwencja za każdy miesiąc

 punktacja liniowa rozpoczynająca się od frekwencji 70% (0 pkt.),
kończąca się na 100% (30 pkt.);
Poziom czytelnictwa klas (max 10/11 pkt):

Poziom czytelnictwa klas

 punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce – 10 pkt.,
2 miejsce – 9 pkt., 3 miejsce – 8 pkt., 4 miejsce – 7 pkt., 5 miejsce – 6
pkt., 6 miejsce – 5 pkt., 7 miejsce – 4 pkt., 8 miejsce – 3 pkt., 9 miejsce
– 2 pkt., 10 miejsce – 1 pkt.;
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Indywidualne osiągnięcia uczniów
oraz całej klasy w konkursach
międzyszkolnych, ogólnopolskich.

(max 10 pkt.):
 punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce - 5pkt, 2 miejsce
– 3 pkt., 3 miejsce – 1 pkt.;
(max 10 pkt.):

Współzawodnictwo sportowe
Organizacja imprez i uroczystości,
organizacja akcji wewnątrzszkolnych
i międzyszkolnych, akcje na rzecz
środowiska lokalnego, wolontariat

Wykonywanie dodatkowych zadań

 punktacja w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce - 5pkt, 2 miejsce
– 3 pkt., 3 miejsce – 1 pkt.;
(max 10 pkt.):
 za każdą poprawnie przygotowaną imprezę/uroczystość/akcję klasa
otrzyma 2 pkt.
Dodatkowe zadania ogłaszane będą w czasie zebrań Samorządu
Uczniowskiego.
Punktacja za zadania dodatkowe: 5- 0 pkt.
Jeśli klasa nie weźmie udziału w zadaniu dodatkowym – 0 pkt.
Każdy z nauczycieli może zaproponować wykonywanie zadań dodatkowych –
prosimy tylko o wcześniejsze zgłoszenie prowadzącym konkurs.
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Postanowienia końcowe:
1.

Wszystkie indywidualne lub zespołowe sukcesy powinny być odpowiednio udokumentowane.

2.

Informacje o sukcesach, które wpłyną do przewodniczącej LIGI KLAS po podliczeniu punktów za dany miesiąc,
będą uwzględniane w kolejnym miesiącu.

3.

W sytuacjach spornych przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.

4.

Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach.

5. Nagrody w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce - tytuł „Super Klasy” oraz nagroda finansowa w kwocie 700 zł.,
II miejsce - nagroda finansowa w kwocie 500 zł.,
III miejsce - nagroda finansowa w kwocie 250 zł.
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