REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MIĘDZYKLASOWEGO
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich klas Zespołu Szkół Zawodowych
im. Władysława Korżyka w Rykach
2. Celem konkursu jest obserwacja aktywności poszczególnych klas w życiu szkoły,
w każdym miesiącu nauki w ciągu całego roku szkolnego.
3. Konkurs umożliwia porównywanie i klasyfikowanie zespołów klasowych.
4. Osiągane wyniki pozwalają na "poznanie mocnych i słabych stron poszczególnych klas na
tle całej społeczności uczniowskiej.
5. Miejsce klas w klasyfikacji ogólnoszkolnej wskazuje wychowawcom obszary działalności
uczniowskiej wymagające poprawy.
6. Obejmuje on wszechstronną działalność uczniów, taką jak frekwencja, imprezy klasowe,
praca na rzecz szkoły i środowiska (m.in. krwiodawstwo), działalność sportowa, olimpiady, konkursy
przedmiotowe, osiągane wyniki w nauce.
Za wyżej wymienione działania klasa otrzymuje punkty.
7. Naganne zachowania uczniów powodują uzyskanie punktów ujemnych.
8. Punkty dodatnie przyznawane są według następujących zasad:
 frekwencja
0 pkt - dla klasy za uzyskanie 93%
5 pkt - dla klasy za każdy uzyskany procent powyżej 93%
2 pkt - dla każdego ucznia ze 100% miesięczną frekwencją
 wyjazdy turystyczno — krajoznawcze
30 pkt — dla klasy za zorganizowanie wycieczki jednodniowej ( gdy jedzie cała klasa lub procent w
przypadku kilku osób)
40 pkt — dla klasy za zorganizowanie wycieczki dwudniowej ( gdy jedzie cała klasa lub procent w
przypadku kilku osób)
50 pkt — dla klasy za zorganizowanie wycieczki trzydniowej ( gdy jedzie cała klasa lub procent w
przypadku kilku osób)
10 pkt — dla klasy za zorganizowanie kuligu, rajdu rowerowego lub wyjścia integracyjnego. ( gdy
jedzie cała klasa lub procent w przypadku kilku osób)

1 pkt/dzień – dla pojedynczego uczestnika , gdy klasa nie jest organizatorem.
 imprezy kulturalne
5 pkt - dla klasy za wyjście do kina lub na wystawę
5 pkt - dla każdego ucznia za udział w apelu szkolnym
 prace społeczne
10 pkt - dla klasy za udział w akcji Sprzątnie Świata
2 pkt - dla każdego ucznia za dodatkowe wykonanie pracy na rzecz szkoły i środowiska (w tym
krwiodawstwo, wolontariat)
 działalność sportowa
2 pkt - dla każdego uczestnika zawodów sportowych na etapie szkolnym lub gminnym
5 pkt - dla każdego uczestnika zawodów sportowych na etapie powiatowym
10 pkt - dla każdego uczestnika zawodów sportowych na etapie rejonowym
20 pkt - dla każdego uczestnika zawodów sportowych na etapie wojewódzkim
 konkursy i olimpiady
2 pkt - dla każdego ucznia za udział w konkursach na etapie szkolnym
10 pkt - dla każdego ucznia za udział w konkursach międzyszkolnych
20 pkt - dla każdego ucznia za udział w konkursach na etapie wojewódzkim
 semestralne wyniki w nauce
18 pkt - dla klasy zajmującej I miejsce
17 pkt - dla klasy zajmującej II miejsce
1 pkt - dla klasy zajmującej XVIII miejsce
 średnia frekwencja klasy po zakończeniu semestru
18 pkt - dla klasy zajmującej I miejsce
17 pkt - dla klasy zajmującej II miejsce
1 pkt — dla klasy zajmującej XVIII miejsce.

9. Punkty ujemne przyznawane są według następujących zasad
 frekwencja
5 pkt - dla klasy za każdy uzyskany procent poniżej 93%
2 pkt - dla ucznia, który ma co najmniej 6 godzin nieobecnych
nieusprawiedliwionych w badanym miesiącu
20 pkt - dla klasy za wagary
 naruszanie regulaminu szkoły
5 pkt - dla ucznia za palenie papierosów (za każdy wpis)
40 pkt - dla ucznia za picie alkoholu
50 pkt — dla ucznia za bójki, akty przemocy
30 pkt - dla ucznia za kradzieże
10 pkt - dla ucznia za niszczenie mienia szkolnego
2 pkt - dla ucznia za pozostałe uwagi negatywne w dzienniku (za każdy wpis)
10. W każdym miesiącu sześć najlepszych klas nagradzanych jest premiami pieniężnymi:
I miejsce — 2,2 zł dla każdego ucznia
II miejsce - 1,9 zł dla każdego ucznia
III miejsce - 1,7 zł dla każdego ucznia
IV miejsce -1,3 zł dla każdego ucznia
V miejsce - 1,2 zł dla każdego ucznia
VI miejsce - 1,1 zł dla każdego ucznia
11. Uzyskane środki w konkursie mogą być przeznaczone tylko na działalność klasową
o charakterze zbiorowym po udokumentowaniu odpowiednim rachunkiem.
12. Nie mogą być nagradzane klasy z ujemną punktacją.

