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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „SUPERKLASA”
Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp.

I Założenia ogólne
1. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Zespołu Szkól nr 12 im. Jana III Sobieskiego
(gimnazjum i technikum).
2. Czas trwania: od 01.09 do 20.06.
3. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska największą
ilość punktów w ciągu jednego roku.
4. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę jako całość oraz
indywidualnie przez uczniów.
5. Zwycięskie klasy z gimnazjum i szkoły średniej otrzymują miano: SUPERKLASY. Tytuł
jest przechodni.
II Cele konkursu
 kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenia atmosfery wspólnej pracy i
zabawy,
 rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,
 budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej,
 podnoszenie jakości pracy szkoły,
 promowanie pozytywnych postaw.
III Komisja konkursowa i tryb oceniania
1. W skład komisji wchodzą:
a) wicedyrektor szkoły,
b) zarząd SU (przewodniczący SU i zastępca),
c) opiekunowie SU.
2. Do bieżącej oceny osiągnięć klas powołana jest podkomisja: przynajmniej dwie osoby
spośród wyżej wymienionych.
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3. Bieżące wyniki zbierają, przechowują i podliczają jeden z opiekunów SU oraz
przewodniczący SU.
4. Przewodniczący klasy w porozumieniu z wychowawcą jest zobowiązany przed końcem
pierwszego i drugiego semestru do przekazania na ręce przewodniczącego SU informacji na
temat:
a) wewnętrznych osiągnięć klasy,
b) uczestnictwa i osiągnięć uczniów klasy w zawodach lub olimpiadach.
5. W związku z tym opiekunowie uczestników olimpiad i zawodów zobowiązani są
informować wychowawców o osiągnięciach swoich podopiecznych.

IV Nagrody
1. Nagrodą dla uczniów SUPERKLASY gimnazjum i SUPERKLASY technikum będzie
puchar przechodni i pamiątkowy dylom.
2. Fundatorem nagrody jest Samorząd Uczniowski ZS nr 12 im. Jana III Sobieskiego w
Gorzowie Wlkp.
V Kryteria i punktacja
Wyniki w nauce
Ocenia się semestralną średnią klasową i najlepsze semestralne średnie poszczególnych
uczniów:
a) za najlepszą średnią klasową:
10 punktów, (klasa z II wynikiem 5 punktów);
b) za każdego ucznia, który osiągnął średnią od 4,00 do 4,50 :
2 punkt;
c) za każdego ucznia, który osiągnął średnią od 4,50 do 4,74 :
4 punkty;
d) za każdego ucznia, który osiągnął średnią co najmniej 4,75:
6 punktów.
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Frekwencja
a) osoby, które nie opuściły ani jednej godziny lekcyjnej w semestrze zdobywają na rzecz
klasy:
10 punktów;
b) za najlepszą frekwencję wśród klas:
15 punktów (klasa z II wynikiem 10 punktów, z III wynikiem 5 punktów)
Czytelnictwo
a) za najwyższą średnią klasową wypożyczonych książek:
10 punktów;
b) osoby z pierwszych trzech miejsc na liście uczniów z największą wypożyczoną liczbą
książek (może się zdarzyć, że będą to uczniowie tej samej klasy):
5 punktów;
Olimpiady przedmiotowe, konkursy przedmiotowe i tematyczne
1. Uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych:
a) za udział w olimpiadzie bez przedostania się do etapu rejonowego
klasa otrzymuje 5 punktów za każdego uczestnika;
b) na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim
klasa otrzymuje 10 punktów za każdego uczestnika;
za każdego laureata klasa otrzymuje 15 punktów;
c) na szczeblu ogólnopolskim - finały danej olimpiady
za każdego uczestnika finałów klasa otrzymuje 20 punktów;
za laureata olimpiady klasa otrzymuje 25 punktów;
2. Zawody przedmiotowe (tematyczne, w tym sportowe)
a) wewnątrzszkolne:
- za uczestnictwo – 1 punkt;
- zajęcie od I do III miejsca (ewentualnie otrzymanie tytułu laureata) – 5 punktów,
b) międzyszkolne – rejonowe (powiatowe):
- za uczestnictwo - 2 punkt;
- zajęcie od I do III miejsca (ewentualnie otrzymanie tytułu laureata) – 10 punktów,
b) wojewódzkie lub ogólnopolskie:
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- za uczestnictwo - 4 punkty;
- zajęcie od I do III miejsca (ewentualnie otrzymanie tytułu laureata) – 15 punktów.
UWAGA!
W zawodach, w których uczestniczą drużyny punktacja jest identyczna, jak za
uczestnictwo indywidualne.
Nie są brane pod uwagę zawody sportowe, w których uczeń reprezentuje swój
macierzysty klub sportowy - chodzi wyłącznie o zawody zorganizowane specjalnie dla szkół.
Jeśli zawody są wieloetapowe i odbywają się na zasadzie ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych obowiązuje punktacja z punktu pierwszego.
Wygląd sal lekcyjnych, będących pod opieką danej klasy
1. Komisja konkursowa dokona oceny sal trzykrotnie:
- w listopadzie – oceniany będzie wystrój stały,
- w grudniu - oceniany będzie wystrój świąteczny,
- kwietniu - oceniany będzie wystrój tematyczny.
2. Za każdym razem ocenie będą podlegać:
- czystość i estetyka 0-5 p.
- klasowe gazetki 0–5 p.
- wystrój sali (pomysłowość) 0-5 p.
Uczestnictwo w życiu szkoły
- przedstawieniach,
- akcjach organizowanych przez szkołę,
- pracach na rzecz samorządu uczniowskiego lub Szkolnego Koła PCK - za każdorazowy
udział 0- 5p.

UWAGA!
Za każde naganne zachowanie (indywidualne lub grupowe) w czasie zajęć lekcyjnych
lub na przerwie, (np. wulgarne słownictwo, wagary, zakłócanie trybu lekcji, itp.)
nauczyciel lub wychowawca klasy mają prawo odjąć klasie punkty (0 do 10 punktów).

