
Regulamin Rywalizacji Międzyklasowej 

w PSP 7 w roku szkolnym 2015/2016 
 

 

 

Cele konkursu: 
· Integracja zespołów klasowych 
· Integracja społeczności uczniowskiej PSP 7 w Radomsku 
· Poprawa frekwencji uczniów 
· Poprawa wyników w nauce i zachowaniu uczniów 
· Rozwijanie samorządności oraz świadomości ekologicznej 
· Udział uczniów w przedsięwzięciach podejmowanych przez SU 
· Zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz szkoły 
· Promowanie zasady fair play 
 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VI PSP 7 w Radomsku 
 

2. Każda klasa ma obowiązek uczestniczyć w konkursie. 
 

3. W skład jury wchodzą członkowie Prezydium SU, opiekunowie SU , 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku, przedstawiciel Rady 
Rodziców, psycholog, pedagog i wyznaczeni nauczyciele 
 

4. Każda klasa otrzymuje ustalone przez regulamin punkty za: 
 

A. Procentowe podwyższenie średniej ocen rocznych względem śródrocznych 
 

B. Podwyższenie średniej ocen rocznych z zachowania wzlędem śródrocznych 
 

C. Podwyższenie rocznej średniej za frekwencję uczniów w danej klasie  w stosunku 
do śródrocznej 
 

D. Korzystanie z biblioteki szkolnej (po I semestrze i na koniec roku) 
 

E. Najmniejsza ilość spóźnień w każdym miesiącu – średnia klasy 
 

F. Brak pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych ( w każdym miesiącu) 
 

G. Pracę uczniów na rzecz szkoły w ramach sekcji SU –udział w akcjach 
organizowanych na terenie szkoły przez SU (w każdym miesiącu) 
 

H. Sukcesy klas - Uczestnictwo uczniów w  konkursach szkolnych i 
 międzyszkolnych, zawodach sportowych, aktywny udział uczniów w życiu szkoły 
 (w każdym miesiącu) 
 

I. Zbiórka makulatury (w każdym miesiącu) 
 



J. Zbiórka korków (w każdym miesiącu) 
 

K. Wystrój klasy (oceniany dwa razy w semestrze) w ramach akcji SU "Cztery pory 
roku w mojej klasie" 
 

L. Systematyczne zmienianie obuwia ( raz na semestr) 
 

M. Pochwała Dyrektora Szkoły za postawę uczniów, ich zaangażowanie w życie 
szkoły (raz na semestr) 
 

 

 

6. Jury przedstawia aktualną punktację na gazetce ściennej SU oraz na stronie 
internetowej szkoły 
 

7. Końcową klasyfikację konkursu ogłasza jury po podliczeniu wszystkich 
miesięcznych etapów 
 

8. Konkurs trwa do dnia klasyfikacji rocznej,  w dniu zakończenia roku szkolnego 
wręczona zostanie nagroda. 
 

9. Przewidywane nagrody za I miejsce: 
�  nagroda główna – wycieczka dla całej klasy ufundowana 
przez Radę Rodziców oraz Puchar Przechodni ufundowany 
przez Dyrektora ZSG nr 7 w Radomsku 
 

 

Szczegółowa punktacja (dotyczy punktu 4 regulaminu): 
 * ad. A)  za największe podwyższenie średniej ocen z semestru poprzedniego klasa 
otrzymuje 9pkt; 
za kolejne średnie - ilość punktów o jeden mniejsza (punktacja roczna) 
 

* ad. B) za największe podwyższenie średniej ocen z zachowania klasa otrzymuje 
9 pkt. 
za kolejne średnie - ilość punktów o jeden mniejsza; (punktacja roczna) 
 

 * ad. C) za największe podwyższenie średniej frekwencji klasa otrzymuje 9 pkt. 
za kolejne średnie - ilość punktów o jeden mniejsza; (punktacja roczna) 
 

 * ad. D) za największą ilość wypożyczonych i przeczytanych książek z biblioteki 
– 9  pkt. 
za kolejne miejsca – ilość punktów o jeden mniejsza; (punktacja semestralna) 
 

* ad. E ) za najmniejszą ilość spóźnień – 9 pkt. za kolejne miejsca – ilość punktów 
o jeden mniejsza; (punktacja miesięczna rozliczana 10. dnia każdego miesiąca) 
 

* ad. F)  za najmniejszą ilość godzin nieusprawiedliwionych – 9 pkt. za kolejne 
miejsca – ilość punktów o jeden mniejsza;  (punktacja miesięczna rozliczana 10. 



dnia każdego miesiąca) 
 

*  ad. G) zespoły klasowe otrzymują punkty za zadania opracowane przez SU (pod 
uwagę brana jest również terminowość) oraz konkursy organizowane przez SU 
(rozliczenie miesięczne) 
SU przyznaje punkty za gazetki tematyczne  w salach (raz na semestr) 
  
kl. IV: gazetka tematyczna o bezpieczeństwie 
kl. V: gazetka tematyczna o rozwijaniu kompetencji językowych 
kl. VI : gazetka tematyczna o tolerancji 
 

 * ad H) jury bierze pod uwagę konkursy szkolne, międzyszkolne, zawody sportowe 
na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym (według kalendarza imprez 
szkolnych i pozaszkolnych), aktywny udział uczniów w życiu szkoły 
 

* ad. I) w przypadku zbiórki makulatury - 9 pkt. za największą wagę 
zebranych kilogramów makulatury,  za kolejne miejsca – ilość punktów o jeden 
mniejsza (rozliczenie miesięczne) 
 

* ad. J) w przypadku zbiórki korków - 9 pkt. za największą wagę 
zebranych kilogramów korków,  za kolejne miejsca – ilość punktów o jeden 
mniejsza (rozliczenie miesięczne) 
 

* ad. K) za zajęcie I miejsca 9 pkt. za kolejne miejsca – ilość punktów o jeden 
mniejsza 
 

* ad. L) za noszenie obuwia zmiennego przez wszystkich uczniów  klasa może 
uzyskać najwięcej 9 punktów, za kolejne miejsca – ilość punktów o jeden mniejsza; 
(punktacja semestralna) 
 

 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego PSP 7 
 

 


