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Regulamin współzawodnictwa międzyklasowego: 
 
 

1.   We współzawodnictwie biorą udział wszystkie klasy  IV-VIII. 
2.   Ocenie podlegają: 

o Postępy w nauce, 
o Zachowanie uczniów, 
o Pochwały i nagany klasy, 
o Godziny nieusprawiedliwione, 
o Konkursy międzyklasowe. 

3.   Kryteria oceny: 
Kryterium: Punktacja: 
Za średnią ocenę klasy od 3 do 4 1 punkt za 0,1 stopnia 
Za średnią ocenę klasy od 4,1 do 6 2 punkty za 0,1 stopnia 
Za każdą ocenę wzorową w klasie 3 punkty 
Za każdą ocenę bardzo dobrą w klasie 2 punkty 
Za każdą ocenę dobrą w klasie 1 punkt 
Za każdą ocenę nieodpowiednią w klasie - 2 punkty 
Za każdą ocenę naganną w klasie - 3 punkty 
Za każde 2 godziny nieusprawiedliwione - 0,1 punktu 
Za każdą pochwałę klasy 5 punktów 
Za każdą naganę klasy - 5 punktów 
Za zajęcie I m. w krótkofalowym konkursie 
międzyklasowym 

6 punktów (za każdy konkurs) 

Za zajęcie II m. w krótkofalowym konkursie 
międzyklasowym 

4 punkty (za każdy konkurs) 

Za zajęcie III m. w krótkofalowym konkursie 
międzyklasowym 

3 punkty (za każdy konkurs) 

Za wyróżnienie w krótkofalowym konkursie 
międzyklasowym 

2 punkty (za każdy konkurs) 

 
4.   Uzyskane przez poszczególne klasy punkty dzielone są przez ilość uczniów w danej klasie, w 

celu uprawdopodobnienia wyników w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
5.   Podsumowania punktów dokonuje się dwa razy w roku szkolnym, tj. po pierwszym półroczu i 

na zakończenie roku szkolnego . 
6.   W sprawach spornych, nieuwzględnionych w powyższym regulaminie, decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 
7.   Nagrody: Zespoły klasowe, które w danym roku szkolnym zajmą jedno z trzech pierwszych 

miejsc, otrzymują dyplomy. 
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 Regulamin współzawodnictwa indywidualnego : 
 

1.   We współzawodnictwie biorą udział uczniowie klas IV-VIII. 
2.   Współzawodnictwo obejmuje: 

o postępy w nauce, 
o ocenę z zachowania, 
o pracę w samorządzie klasowym i organizacjach szkolnych, 
o udział w konkursach i zawodach, 
o udział w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

 
3.   Kryteria oceny: 

Kryterium: Punktacja: 
za średnią ocen  4 5 punktów 
za średnią ocen    5 15 punktów 
za średnią od 4 do 5 1 punkt za 0,1 stopnia 
za średnią od 5 do 6 2 punkty za 0,1 stopnia 
za wzorową ocenę z zachowania 10 punktów 
za ocenę bardzo dobrą 7 punktów 
za ocenę dobrą 5 punktów 
za pracę na terenie klasy od 0 do 3 punktów 
za pracę w organizacjach uczniowskich na 
terenie szkoły 

od 0 do 9 punktów 
(max 3p. za jedną organizację) 

za udział w przygotowaniu akademii i imprez od 0 do 6 punktów 
 

 

4.   Punkty można też zdobyć za zajęcie czołowych miejsc w różnych konkursach przedmiotowych 
na terenie szkoły, miasta, rejonu, województwa lub kraju 
 

Szkolne konkursy przedmiotowe: 
I miejsce 8 punktów 
II miejsce 6 punktów 
III miejsce 4 punkty 
wyróżnienie 2 punkty 

Miejskie  konkursy przedmiotowe: 
I miejsce 12 punktów 
II miejsce 10 punktów 
III miejsce 8 punktów 
wyróżnienie 6 punktów 
Za udział 5 punktów 

Rejonowe  konkursy przedmiotowe: 
I miejsce 18 punktów 
II miejsce 16 punktów 
III miejsce 14 punktów 
wyróżnienie 12 punktów 
Za udział 8 punktów 

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe: 
I miejsce 26 punktów 
II miejsce 24 punktów 
III miejsce 22 punktów 
wyróżnienie 15 punktów 
Za udział 10 punktów 
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Krajowe  konkursy przedmiotowe: 
I miejsce 40 punktów 
II miejsce 35 punktów 
III miejsce 30 punktów 
wyróżnienie 25 punktów 
Za udział 20 punktów 

 
5.   Inne konkursy nieprzedmiotowe, np.: recytatorskie, plastyczne, muzyczne są 

punktowane następująco: 
 

Szkolne konkursy: 
I miejsce 5 punktów 
II miejsce 4 punkty 
III miejsce 3 punkty 
wyróżnienie 2 punkty 

Miejskie konkursy: 
I miejsce 12 punktów 
II miejsce 10 punktów 
III miejsce 8 punktów 
wyróżnienie 6 punktów 
Za udział 5 punktów 

Rejonowe konkursy: 
I miejsce 18 punktów 
II miejsce 16 punktów 
III miejsce 14 punktów 
wyróżnienie 12 punktów 
Za udział 8 punktów 

Wojewódzkie konkursy: 
I miejsce 26 punktów 
II miejsce 24 punktów 
III miejsce 22 punktów 
wyróżnienie 15 punktów 
Za udział 10 punktów 

Krajowe konkursy:  
I miejsce 40 punktów 
II miejsce 35 punktów 
III miejsce 30 punktów 
wyróżnienie 25 punktów 
Za udział 20 punktów 

 
6.   Uczeń, który zdobędzie I, II, III miejsce w konkursie zespołowym, otrzymuje połowę punktów 

przyznawanych za to miejsce w konkursie indywidualnym. 
7.   Poszczególni uczniowie gromadzą punkty w specjalnych kartach konkursowych a ich 

potwierdzeniem jest podpis nauczyciela opiekuna konkursu lub opiekuna organizacji, zaś w 
sprawach klasowych – wychowawcy klasy. 

8.   Podsumowania punktów dokonuje się dwa razy w roku szkolnym, tj. po pierwszym półroczu i 
na zakończenie roku szkolnego . Laureaci konkursu otrzymują nagrody książkowe, 
ufundowane przez Radę Rodziców. 
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Regulamin przyznawania  medalu szkoły: 
 

 

1.   Uczeń kończący szkołę może zdobyć medal szkoły jeżeli: 
o w klasie IV zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc we współzawodnictwie 

indywidualnym, 
o w klasach V -VIII – pierwsze miejsce we współzawodnictwie indywidualnym. 

2.   Rodzice ucznia otrzymają list z gratulacjami. 
3.   Nazwisko zwycięzcy zostanie wpisane do kroniki szkoły. 


