„Super UCZEŃ”
1. Cele konkursu


Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku
intelektualnego.



Wdrażanie do odpowiedzialnego współzawodnictwa,
przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji.



Zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.
2. Zasady organizacyjne



Konkurs rozpoczyna się z dniem 2 września 2015 roku i trwa do 6 czerwca 2016 roku.



Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu zakończenia
roku szkolnego.



W konkursie uczestniczą wszyscy uczniowie klas IV – VI.
Regulamin konkursu
„Super uczeń” Szkoły Podstawowej w Bogucicach

1. W konkursie o tytuł „Super ucznia” biorą udział wszyscy uczniowie z klas IV– VI.
2.

Konkurs ma charakter całoroczny – w każdym miesiącu wybieramy UCZNIA MIESIĄCA
punkty zdobyte w każdym miesiącu będzie się sumowało. W ten sposób zostanie
wyłoniony na koniec roku SUPER UCZEŃ.

3. Ogłoszenie zdobywcy tytułu UCZNIA MIESIĄCA odbywać się będzie w pierwszym
tygodniu następnego miesiąca na apelu klas przez panią dyrektor. Nagrodą będzie +20 pkt
z zachowania.
4. Nazwisko zdobywcy tytułu UCZEŃ MIESIĄCA zostanie co miesiąc opublikowane na
stronie internetowej szkoły oraz na gazetce szkolnej.
5. Konkurs ma charakter indywidualny. Uczeń gromadzi w ciągu trwania konkursu punkty
z przedmiotów wiodących: matematyka, j. polski, j. angielski, historia, przyroda według
kryteriów podanych poniżej.
6.

Wychowawca przydziela punkty wg kryteriów regulaminu, na podstawie wpisów do
zeszytów wychowawcy i dzienników lekcyjnych.

7. Punkty będą podliczane przez wychowawców jeden raz w miesiącu i podawane do
wiadomości klasy.
8.

Punkty przydzielane są oddzielnie za każdy etap konkursu, za każdy występ, akcję.

9.

Komisja powołana przez dyrektora zlicza punkty uzyskane przez uczniów na koniec
konkursu (6 czerwca 2016 r.)

10. Konkurs wygrywa uczeń, który zdobył największą ilość punktów.
11. Końcowe wyniki podane będą na Uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego, wywieszone
na gazetce Samorządu Szkolnego, oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.
12. Nagrodą dla najlepszych będzie statuetka SUPER UCZEŃ oraz dyplomy. Dyrektor Szkoły
może przyznać inne nagrody w zależności od funduszy jakimi dysponuje w danym roku
szkolnym.

Punktacja klasy IV - VI
Wyniki w nauce: średnie ocen

I

4,75 i wyżej

+25 pkt.

4,74 – 4,0

+20 pkt.

3,99 – 3,5

+15 pkt.

3,49 – 3,0

+10 pkt.

Średnie poniżej 3,0 nie punktują

0 pkt

Wyniki w zachowaniu:
oceny na koniec I semestru i proponowane przez wychowawcę na koniec maja
II

Wzorowe

+ 25 pkt.

Bardzo dobre

+ 20 pkt.

Dobre

+ 15 pkt.

Zachowanie poprawne i niższe nie punktuje

0 pkt

Konkursy organizowane w szkole
III

udział (uczeń nie zdobył punktowanego miejsca)

+ 5 pkt.

I miejsce

+ 20 pkt.

II miejsce

+ 15 pkt.

III miejsce lub wyróżnienie

+ 10 pkt.

Konkursy międzyszkolne, dotyczy również zawodów sportowych:

IV

udział

+ 10 pkt.

wyróżnienie lub zakwalifikowanie do następnego etapu bez podawania
miejsca

+ 15 pkt.

I miejsce

+ 30 pkt.

II miejsce

+ 25 pkt.

III miejsce lub laureat lub finalista

+ 20 pkt.

Konkursy w których wyniki ogłaszane są dla uczestników z całej Polski,(np. Kangur,
Oxford, itp.)
V

udział

+ 10 pkt.

za najlepszy wynik w szkole, na danym poziomie

+ 20 pkt.

dyplom od organizatora za wysoki wynik

+ 30 pkt.

I, II, III miejsce lub laureat lub finalista

+ 40 pkt.

Konkursy i zawody sportowe zespołowe międzyszkolne
VI

udział (uczeń nie zdobył punktowanego miejsca)

+ 5 pkt.

I miejsce

+ 20 pkt.

II miejsce

+ 15pkt.

III miejsce lub wyróżnienie

+ 10 pkt.

Praca na rzecz szkoły (indywidualne występy)
VII

podczas uroczystości szkolnych (śpiew, recytacja,...)

+ 10 pkt.

na imprezach pozaszkolnych (reprezentowanie szkoły)

+ 20 pkt.

Praca na rzecz szkoły (zespołowe występy)
VIII podczas uroczystości szkolnych
IX

+ 5 pkt.

na imprezach pozaszkolnych (reprezentowanie szkoły)

+ 10 pkt.

Pomoc w organizacji imprez i uroczystości (np. noszenie stolików,
krzeseł, dekoracja sali, itp.)

+ 10 pkt.

