REGULAMIN KONKURSU
„NAJLEPSZA KLASA POD WZGLĘDEM NAUKI I ZACHOWANIA”
w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku

1. Konkurs jest podsumowaniem wyników w nauce oraz zachowania klas za dany okres /rok
szkolny w ciągach klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych.
2. Celem konkursu jest zachęcenie zespołów klasowych do osiągania jak najlepszych
wyników w nauce i zachowaniu, a tym samym podnoszenie jakości pracy szkoły.
3. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły po zakończeniu
klasyfikacji w danym okresie, na podstawie dokumentacji szkolnej.
4. Klasy biorące udział w konkursie ocenia się w skali punktowej według zasad
wymienionych w p.5 i p.6.
5. Za wyniki w nauce przyznaje się punkty za każdy procent udziału wymienionych poniżej
ocen w sumie wszystkich ocen uczniów danej klasy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ocena celująca
ocena bardzo dobra
ocena dobra
ocena dostateczna
ocena dopuszczająca
ocena niedostateczna

+30 pkt
+20 pkt
+10 pkt
0 pkt
-15 pkt
-30 pkt

Wyniki obliczeń procentowych zaokrągla się do 2 cyfr po przecinku.
6. Za uzyskane przez klasy oceny zachowania przyznaje się punkty za każdy procent udziału
wymienionych poniżej ocen we wszystkich ocenach zachowania uczniów danej klasy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ocena wzorowa
ocena bardzo dobra
ocena dobra
ocena poprawna
ocena nieodpowiednia
ocena naganna

+5 pkt
+3 pkt
0 pkt
-3 pkt
-5 pkt
-7 pkt

Wyniki obliczeń procentowych zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.
7. Komisja ustala miejsca klas w konkursie (w każdym z ciągów klas wymienionych w p.1)
na podstawie sumy punktów uzyskanych przez daną klasę, obliczonych zgodnie
z kryteriami w p. 5 i p. 6. Sumę tą zaokrągla się do liczby całkowitej.
8. W każdym z ciągów klas wymienionych w p.1 przyznaje się jedno pierwsze miejsce.
Wyróżniona klasa otrzymuje dyplom oraz puchar przechodni.
9. W przypadku, gdy suma punktów, o której mowa w p. 7 jest równa dla kilku klas,
o pierwszym miejscu w konkursie decyduje ilość punktów tych klas za wyniki w nauce .
10. Zarząd Rady Rodziców szkoły może nagrodzić klasy nagrodami pieniężnymi. Nagrody
mogą być przyznane klasom za zajęcie I-III miejsca w każdym z ciągów klas
wymienionych w p.1. Ilość i wysokość tych nagród zależy od możliwości finansowych
Rady Rodziców.

