DYREKCJA SZKOŁY, RADA RODZICÓW i SAMORZĄD
UCZNIOWSKI OGŁASZAJĄ SZKOLNY KONKURS
NA „NAJLEPSZĄ KLASĘ ROKU"
TECHNIKUM NR 1 im. NOBLISTÓW POLSKICH
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Regulamin szkolnego konkursu
Cele konkursu:
 Nagradzanie i wspieranie pozytywnej aktywności uczniów.
 Osiąganie wysokich wyników w nauce i zachowaniu.
 Wysoka frekwencja uczniów.
Informacje ogólne:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I – IV Technikum nr 1.
2. W konkursie są oceniane:
 wyniki w nauce – uzyskane średnie ocen przez uczniów klas w I i II półroczu,
 zachowanie uczniów – uzyskane oceny z zachowania w I i II półroczu,
 frekwencja uczniów w okresie od 2 września 2019 roku do 22 kwietnia 2020 roku.
3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: Dyrektor Szkoły,
Wicedyrektor Szkoły, Psycholog, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego.
4. Nagrody w konkursie:
 nagrody główne za zajęcie I miejsca:
 pośród klas IV: 500 zł
 pośród klas I – III: 700 zł
 nagrody dodatkowe:
 za zajęcie II miejsca pośród klas I – III: 300 zł
 za zdobycie największej liczby punktów w kategorii frekwencja (jeżeli jest to
inna klasa niż ta, która zdobyła nagrody wyżej wymienione): 300 zł
5. Nagrodę funduje Rada Rodziców.
6. Nagroda zostanie wręczona przez Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Rady Rodziców
na uroczystym apelu.
7. Nagroda stanowi dofinansowanie do wycieczki, imprezy lub innej formy (np. kino, teatr)
– ustalonej wspólnie z wychowawcą klasy.
8. Terminy rozstrzygnięcia konkursu:
 dla klas IV: do 23 kwietnia 2020 r.
 dla klas I – III: do 25 czerwca 2020 r.

Regulamin został zaakceptowany przez Radę Rodziców dnia 10.09.2019 r.
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Zasady przeprowadzania konkursu i przyznawania punktów:

I. Frekwencja
1. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki (do 15. dnia
następnego miesiąca) na podstawie dziennika elektronicznego do części setnych zgodnie
z regułą matematyczną. Wicedyrektor Szkoły przesyła do psychologa szkolnego
wygenerowane za pomocą dziennika elektronicznego zestawienie frekwencji uczniów
poszczególnych klas na podstawie obecności uczniów danej klasy.
2. Dla klas łączonych z różnych zawodów wynik jest średnią arytmetyczną obu części klasy.
3. W sytuacji, gdy uczeń danej klasy był w danym miesiącu nieobecny z powodu
hospitalizacji, wychowawca klasy najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca przesyła
za pomocą dziennika elektronicznego informację do psychologa szkolnego, podając imię
i nazwisko hospitalizowanego ucznia oraz obliczoną liczbę godzin nieobecności ucznia
wynikających z pobytu w szpitalu.
4. Każda klasa otrzymuje punkty w każdym miesiącu zgodnie z zasadą:
1) I miejsce – 30 punktów,
2) II miejsce – 28 punktów,
3) III miejsce – 26 punktów,
4) IV miejsce – 24 punkty,
5) V miejsce – 23 punkty,
6) za każde kolejne miejsce – o 1 punkt mniej.
5. Psycholog szkolny przygotowuje informację o wynikach frekwencji za dany miesiąc
(nie później niż do 15. dnia miesiąca) i umieszcza je na tablicy ogłoszeń i stronie
internetowej według poniższego wzoru:
Miejsce
1.
2.

Klasa

Wychowawca

Punkty

6. Psycholog szkolny od miesiąca listopada 2019 r. dodatkowo przygotowuje informację
zbiorczą o wynikach konkursu za dany okres (nie później niż do 15. dnia każdego
miesiąca), tj.:
1) IX – X,
2) IX – XI,
3) IX – XII,
4) IX – I,
5) IX – II,
6) IX – III,
7) IX – IV.
Informację zbiorczą psycholog przygotowuje według poniższego wzoru:
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Zestawienie zbiorcze za okres np. IX – X
Miejsce

Klasa

Liczba punktów
IX
X

Wychowawca

Razem

1.
2.

II. Wyniki w nauce
1. Pod uwagę brane są wyniki z I i II półrocza.
2. Za wyniki w nauce w danym półroczu klasa może uzyskać maksymalnie 150 punktów.
3. Punkty zostają dodane na konto klasy w miesiącu podsumowującym I półrocze nauki
tj. styczeń 2020 oraz II półrocze nauki, tj. kwiecień 2020 – klasy IV oraz czerwiec 2020 –
klasy I – III.
Średnia klasy

Ilość punktów

Powyżej 4,51

150

4,41 – 4,50

130

4,31 – 4,40

120

4, 21 – 4,30

100

4,11 – 4,20

95

4,01 – 4,10

90

3,91 – 4,00

85

3,81 – 3,90

80

3,71 – 3,80

75

3,61 – 3,70

70

3,51 – 3,60

65

3,41 – 3,50

60

3,31 – 3,40

55

3,21 – 3,30

50

3,11 – 3,20

45

3,01 – 3,10

40

2,91 – 3,00

35

2,81 – 2,90

30

2,71 – 2,80

25

2,61 – 2,70

20

2,51 – 2,60

15

2, 41 – 2,50

10

2,01 – 2,40

5

Do 2,00

0
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III. Zachowanie uczniów
1. Klasa otrzymuje punkty w związku z uzyskanymi ocenami z zachowania.
2. Pod uwagę brane są oceny z zachowania z I i II półrocza.
3. Każdy uczeń otrzymuje punkty za zachowanie zgodnie z poniższą zasadą:
• wzorowe – 5 punktów,
• bardzo dobre – 4 punkty,
• dobre – 3 punkty,
• poprawne – 2 punkty,
• nieodpowiednie – 0 punktów,
• naganne – 0 punktów.
Następnie z uzyskanej sumy zostaje obliczona średnia punktów za oceny za zachowanie
w danej klasie i na konto klasy zostają dodane punkty zgodnie z zasadą:
Średnia klasy z Ilość punktów
zachowania
4, 75 i powyżej

50

4,50 – 4,74

40

4,25 – 4,49

30

4,00 – 4,24

20

3,50 – 3,99

10

3,49 i poniżej

0

4. Punkty zostają dodane na konto klasy w miesiącu podsumowującym I półrocze nauki
tj. styczeń 2020 oraz II półrocze nauki, tj. kwiecień 2020 – klasy IV oraz czerwiec 2020 –
klasy I – III.
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