
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 „KLASA NA MEDAL” 

w Szkole Podstawowej nr 391 

im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” 

 

 
PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 391 

 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” w Warszawie. 

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas w dwóch kategoriach 

 

• Klasy I – III 

• Klasy IV - VIII 

 

3. Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2021/2022 z możliwością kontynuacji w 

kolejnych latach. 

 

4. Celem konkursu jest: 

• zachęcenie uczniów do systematycznej i efektywnej nauki, 

• mobilizacja do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz do 

współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie, 

• promowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnych z normami określonymi 

przez Statut Szkoły, 

• promowanie aktywności uczniów polegającej na reprezentacji szkoły  

w różnorodnych konkursach, 

• integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu, 

• rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów, 

• budowanie poczucia odpowiedzialności wśród uczniów, 

• wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair play, 

• rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki 

• kultywowanie tradycji szkolnej. 



Przypominamy, iż „Klasa na medal” nie ma na celu promowania niezdrowej rywalizacji. 

Celem konkursu jest zainicjowanie „współzawodnictwa” między klasami dotyczącego 

różnych dziedzin życia naszej Szkoły, takich jak: nauka, imprezy 

szkolne, zabawa, estetyka klasy i szkoły. „Współzawodnictwa”, którego celem jest nie 

pokonywanie przeciwnika, lecz walka z własnymi słabościami i stawanie się coraz 

doskonalszym (jako zespół i jako osoba). 

5. Czas trwania i ogłoszenie wyników: 

• konkurs trwa od XI 2021  do V 2022r., 

• wyniki konkursu  zostaną ogłoszone ok. 5.06.2022r., 

• laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce w każdej kategorii. 

6. Zasady konkursu: 

• klasa, która na zakończenie roku szkolnego zgromadzi największą ilość punk-

tów wygrywa „rywalizację” i otrzymuje tytuł „Klasa na medal” oraz nagrodę 

niespodziankę, 

• Dyrektor szkoły w sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie może dodać 

lub odjąć punkty, 

• wyniki konkursu będą systematycznie umieszczane na tablicy SU oraz na stro-

nie internetowej szkoły, 

• organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia dodatkowych 

konkurencji po wcześniejszym ogłoszeniu tych zmian społeczności szkolnej 

7. Komisja konkursowa: 

 

W skład Komisji Konkursowej, która przyznaje nagrodę wchodzą: 

 

• Dyrektor Szkoły 

• Opiekunowie SU 

• Pedagog szkolny 

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 

W konkursie oceniane będą osiągnięcia każdej z klas w następujących kategoriach: 

 

1. Kategoria – nauka 

 

Punkty przyznaje się za najwyższą średnią uzyskaną przez klasę pod koniec I i II 

półrocza. Naliczane są one zgodnie z zasadą – średnią klasy mnożymy przez 10 i 

otrzymujemy ilość punktów zdobytą przez klasę np. średnia 4,41 x10 = 44 punkty. 

 

2. Kategoria – zachowanie 

 

Punkty w tej kategorii przyznawane są pod koniec I i II półrocza dla wszystkich uczniów 



klasy według następujących zasad (punkty przeliczane na osobę): 

 

• zachowanie wzorowe – 15 pkt. 

• zachowanie bardzo dobre – 10 pkt. 

• zachowanie dobre – 5 pkt. 

• zachowanie poprawne – 1 pkt. 

• zachowanie nieodpowiednie - (-5 pkt.) 

• zachowanie naganne - (-10 pkt.) 

 

3. Kategoria – frekwencja 

 

Punkty za frekwencję przyznawane są pod koniec I i II półrocza. Za najwyższą 

frekwencję klasy uzyskują: 

 

I miejsce – 25 pkt.  II miejsce – 15 pkt.  III miejsce – 10 pkt. 

 

Wzorowa frekwencja – każdy uczeń, którego frekwencja wyniesie min. 98% 

wypracowuje dla klasy dodatkowe 5 punktów. 

  

4. Kategoria – czytelnictwo 

 

Punkty przyznawane są pod koniec I i II półrocza. Otrzymuje je klasa, która wypożyczy 

największą ilość książek w bibliotece szkolnej do dnia 15 maja 2022r. Punkty 

przyznawane są według następujących zasad: 

 

I miejsce – 25 pkt.  II miejsce – 15 pkt.  III miejsce – 10 pkt. 

 

5. Kategoria – udział w konkursach 

 

Każda klasa otrzymuje punkty za udział ucznia w konkursie na poziomie (za każdego 

ucznia): 

 

• ogólnopolskim – 5 pkt. 

• wojewódzkim – 4 pkt. 

• rejonowym – 3 pkt. 

• międzyszkolnym – 2 pkt. 

• szkolnym – 1 pkt. (dodatkowe punkty nie są naliczane za udział w konkursach 

w ramach akcji „Klasa na medal”) 

 

Dodatkowo dla klasy, której uczniowie zajęli miejsca I-III lub wyróżnienia otrzymają 

dodatkowe 10 pkt. 

 

 



6. Kategoria – udział w życiu szkoły 

 

a) apele, akademie i ważne wydarzenia 

 

Za każdego ucznia, który brał aktywny udział w przygotowaniu przedsięwzięcia – klasa 

otrzymuje 2 pkt. 

 

b) wystrój klasy 

 

Klasa otrzymuje punkty za udekorowanie sali lekcyjnej z okazji wybranych świąt ( np. 

Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Święto Patrona Szkoły). Wystrój klas podlega 

ocenie przez komisje. Za najlepszy wystrój klasy otrzymują: 

 

I miejsce – 10 pkt.  II miejsce – 7 pkt.  III miejsce – 3 pkt. 

 

c) gazetki klasowe 

 

Klasa otrzymuje punkty za wykonanie gazetki tematycznej – tematyka będzie ogłaszana 

na bieżąco przez SU. Estetykę gazetek ocenia komisja. Każda klasa otrzyma punkty 

według następujących zasad: 

 

• za wyjątkową estetykę i oryginalność – 10 pkt. 

• za poprawne wykonanie – 5 pkt. 

 

d) udział w akcjach  

- w listopadzie -  lekcja wychowawcza przygotowana i przeprowadzona przez 

uczniów na temat – Kultura osobista w życiu szkolnym. Przypomnienie 

podstawowych zasad savoir – vivre w różnych sytuacjach. 

Za przeprowadzenie zajęć klasa otrzymuje 10 pkt. 

- do 20.11.2021r. – gazetka tematyczna z okazji Światowego Dnia Praw 

Dziecka. 

Punktacja – od 0 do 10 pkt. 

- do 06. 12. 2021 r. – każda klasa przygotowuje i oddaje do oceny 5 kartek 

świątecznych (format: 10,5cm x 15 cm), + 1 stroik, 

Oddanie prac = 20 pkt. 

- 06. 12. 2021 r. – uczniowie przychodzą ubrani na czerwono bądź w 

mikołajkowych czapkach. 

Punktacja: cała klasa - 10 pkt. Jeżeli jedna osoba nie będzie posiadała elementu 

w tym kolorze klasa otrzymuje 5 pkt. Jeśli dwie osoby i więcej  nie będą miały 0 

pkt. 



- 15 stycznia 2022 r. – lekcja wychowawcza – Dzień Bezpiecznego Internetu – 

przypomnienie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w cyberprzestrzeni, 

zagrożenia w sieci oraz odpowiedzialność karna sprawców przestępstw 

internetowych. 

Za przeprowadzenie zajęć klasa otrzymuje 10 pkt. 

- 09 marca 2022 – Dzień Zdrowego Śniadania - każda klasa przygotowuje 

zdrowe śniadanie oraz wspólnie je spożywa (przypomnienie podstawowych zasad 

zdrowego odżywiania się oraz zasad kulturalnego spożywania posiłków) 

Za zrealizowanie projektu klasa otrzymuje 10 pkt. 

- do 04 kwietnia 2022 r. - pisanki wielkanocne - każda klasa dostarcza 5 

pisanek 

Oddanie pisanek - 10 pkt. 

- do 06 kwietnia 2020 – lekcja wychowawcza przeprowadzona przez uczniów 

– Dbajmy o środowisko naturalne -  wykonanie pracy plastycznej o tematyce 

ekologicznej – każda klasa dostarcza po 3 prace. 

Oddanie prac = 10 pkt. 

- 05 maja – kawiarenki – Dzień Unii Europejskiej – każda klasa losuje kraj UE 

i przygotowuje kawiarenkę tematyczną: wystrój klasy, potrawy regionalne, 

muzyka, historia, obyczaje związane z wylosowanym krajem. 

Za przygotowanie kawiarenki można otrzymać od 5 do 20 punktów. 

Dodatkowe konkurencje: 

1. Inne działania na rzecz szkoły: każdy uczeń, który angażuje się w życie 

szkoły (samorząd uczniowski, wolontariat, sztandar szkoły, biblioteka, obsługa 

sprzętu) wypracowuje dla klasy 5 pkt. 

2. Strój galowy – podczas uroczystości szkolnych oceniany będzie strój galowy. 

Punktacja: cała klasa - 10 pkt. Jeżeli jedna osoba nie będzie ubrana w strój 

galowy klasa otrzymuje 5 pkt. Jeśli dwie osoby i więcej - 0 pkt. 

e) zbiórki i akcje charytatywne 

 

- korki plastikowe – każda klasa w swojej sali zbiera korki w 60l worki. W ostatni 

poniedziałek każdego miesiąca przewodniczący klasy podaje ilość zebranych worków. 

 

Za każdy worek klasa otrzymuje 10 punktów.  

 

 - szkoła wrażliwa na potrzeby zwierząt - akcja pomocy schroniskom dla 

bezdomnych zwierząt. Uczniowie wszystkich klas będą mogli przynosić przedmioty 

takie jak: miski, ręczniki, koce, materace, posłania i inne rzeczy, którymi będzie można 



dogrzewać zwierzęta podczas mroźnych dni. A także jedzenie: kasze, ryże, jedzenie w 

puszkach dla psów i kotów oraz suchą karmę. Dodatkowo przynieść można smycze, 

obroże, kagańce, gryzaki, koce, ręczniki i zabawki dla zwierząt. 

Wychowawca może dodatkowo wpisać pochwałę poszczególnym uczniom biorącym udział 

w akcji. 

Każda klasa, która zaangażuje się w zbiórkę darów na rzecz schroniska otrzymuje 

dodatkowo 20 pkt. 

Klasa, która najefektywniej będzie brała udział w zbiórkach  lub akcjach (np. Góra 

grosza, świąteczne paczki) może otrzymać -  w zależności od wkładu pracy i 

zaangażowania -  5,10,15 pkt. za każdą akcję. 

 

8. Kategoria – najsympatyczniejsza klasa w szkole – głosowanie 

 

Pod koniec maja wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracyjni szkoły będą mogli 

zagłosować na najsympatyczniejszą, według siebie klasę w szkole. Wychowawcy biorący 

udział w głosowaniu nie będą mogli głosować na własną klasę. Po obliczeniu głosów komisja 

przyzna następujące dodatkowe punkty: 

 

I miejsce – 25 pkt.  II miejsce – 15 pkt.  III miejsce – 10 pkt. 

 

9. Zakończenie konkursu 

 

Po 5 czerwca komisja konkursowa zliczy głosy i ogłosi, która z klas uzyskała najwyższy 

wynik. 

 

 

     Życzymy powodzenia!!!! 
 

 

                                                                                            
 

 

 

 

 


