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SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  W PSZOWIE 
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 REGULAMIN KONKURSU 

 „KLASA NA SZÓSTKĘ” 

 
    CELE KONKURSU: 
 

1. Zaangażowanie uczniów do aktywnego działania na rzecz klasy, szkoły 

i środowiska lokalnego. 

2. Integrowanie społeczności szkolnej w atmosferze wspólnej pracy i zabawy. 

3. Budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz wdrażanie do 

systematycznej pracy. 

4. Uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności. 

5. Uczenie wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie odruchu pomocy i wsparcia 

dla potrzebujących. 

6. Podnoszenie kultury osobistej uczniów i promowanie pozytywnych zachowań. 

7. Motywowanie uczniów do osiągnięcia coraz lepszych wyników w nauce i 

zachowaniu. 

8. Wdrażanie zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play. 

9. Aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą. 

10. Wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. 
 

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. Konkurs trwa od października do końca maja roku szkolnego. 

2. Uczestnikiem konkursu jest cały zespół klasowy wraz z wychowawcą. 

3. Konkurs jest skierowany dla klas IV – VI. 

4. Przebieg konkursu koordynuje opiekun S.U.. 

5. Punktowane będą osiągnięcia całej klasy i jej reprezentantów w różnych 

dziedzinach aktywności. 

6. Punkty przyznawane będą przez powołaną komisję (zarząd S.U. z opiekunami) 

według przyjętych kryteriów i podliczane na koniec każdego miesiąca. 
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7. Informacja na temat ilości zdobytych przez poszczególne klasy punktów będzie co 

miesiąc publikowana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy S.U. do 5 dnia 

następnego miesiąca. 

8. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska 

największą ilość punktów w czasie trwania konkursu.  

9. Zwycięska klasa otrzymuje miano: „Klasy na Szóstkę” i nagrodę pieniężną 

ufundowaną przez Radę Rodziców. Ponadto dla drugiego i trzeciego miejsca Rada 

Rodziców funduje również nagrody pieniężne.  

10. Tytuł „Klasy na Szóstkę” zwycięska klasa otrzymuje na jeden rok szkolny. 
 

 

            KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW: 
 

1. Wyniki w nauce ( 5 i 6 ) 

2. Zachowanie na lekcjach i przerwach 

3. Czystość i higiena osobista 

4. Wystrój klasy 

5. Udział klasy w życiu szkoły 

6. Udział w „Śmiesznych dniach tematycznych” 

7. Strój galowy 
 

             SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W 

POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH: 
 

1. Wyniki w nauce ( 5 i 6 )  

Będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: język polski, język 

angielski, historia, przyroda, matematyka, informatyka, technika, plastyka, muzyka, 

religia i wychowanie fizyczne. Punkty zostaną przydzielone poprzez obliczenie 

średniej arytmetycznej ocen piątkowych i szóstkowych dla danej klasy. Czym 

większa średnia, tym więcej punktów dla klasy. 

 

2. Zachowanie na lekcjach i przerwach (negatywne) (S.U.-Sekcja BHP)   

Punkty przydzielamy : 

od 0-10 uwag 6 punktów 

od 11-20 uwag 5 punktów 

od 21-30 uwag 4 punkty 

od 31-40 uwag 3 punkty 

od 41-50 uwag 2 punkty 

powyżej 51 uwag 1 punkt 
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3. Czystość i higiena osobista (S.U.-Sekcja czystości) 

Punkty przydzielamy : 

od 0-10 braków 6 punktów 

od 11-20 braków 5 punktów 

od 21-30 braków 4 punkty 

od 31-40 braków 3 punkty 

od 41-50 braków 2 punkty 

powyżej 51 braków 1 punkt 

 

          Zasady zachowania uczniów podczas sprawdzania czystości rąk oraz  

          chusteczek: 

Sekcja czystości S.U. (dwóch uczniów danej klasy) sprawdza czystość w swojej 

klasie. Wyniki odnotowane są w zeszycie czystości 2 razy w tygodniu do czwartej 

lekcji danej klasy oraz przedstawione są w formie punktowej i udostępnione 

uczniom na planszy na II piętrze. W trakcie sprawdzania czystości brane będą pod 

uwagę: 

a) Czystość rąk; paznokcie, dłonie i przedramienia. 

b) Ilościowe noszenie chusteczek; higieniczne przynajmniej 5 sztuk wraz z 

paczką lub zwykła-materiałowa 1 sztuka. 

c) Uczniowie podnoszą do góry chusteczki, 1 uczeń S.U. sprawdza – liczy, 

drugi obserwuje – pisze wyniki. 

d) Uczniowie wyciągają ręce przed siebie, 1 uczeń S.U. sprawdza – liczy, 

drugi obserwuje – pisze wyniki.  

e)  Kto nie podniesie chusteczki lub nie pokaże rąk, uznaje się jako brak- 

chusteczki oraz jako brudne ręce. 

f) Zakazane jest: malowanie paznokci (np. lakierem, mazakiem), rysowanie 

rąk w formie tatuaży, ściąg, itp. (np.długopisem, mazakiem). 

g) Jeżeli uczeń sprawdzający ma wątpliwości do czystości przedramienia może 

poprosić o podniesienia rękawa w górę, w celu sprawdzenia czystości. 

4. Wystrój klasy (S.U.-Sekcja dekoracyjna)  

      Tematykę gazetek klasowych na dany rok szkolny opracowuje Sekcja dekoracyjna. 

Kryteria naliczania punktów:  

a) napis 1 punkt 

b) informacje związane z tematem 1 punkt 

c) banery reklamowe 1 punkt 
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d) czytelność informacji adekwatna do tematu 1 punkt 

e) pomysłowość 1 punkt 

f) estetyka 1 punkt 

5. Udział klasy w życiu szkoły (pozytywny) 

Punkty przydzielamy : 

powyżej 51 uwag 6 punktów 

od 41-50 uwag 5 punktów 

od 31-40 uwag 4 punkty 

od 21-30 uwag 3 punkty 

od 11-20 uwag 2 punkty 

od 0-10 uwag 1 punkt 

 

6. Udział w „Śmiesznych dniach tematycznych” 

Dni będą zawsze przypadać w ostatni  dzień  szkolny  w  danym   miesiącu. 

Punkty będą przeliczane procentowo w stosunku do liczby uczniów w klasie i będą  

zaokrąglane do pełnego punktu-maksimum 6 punktów, dodatkowo bonus (B)  

otrzyma klasa, której wychowawca też dołączy do zabawy.  

7. Strój galowy 

Dodatkowe punkty można uzyskać za strój galowy w dniu obchodzonych 

uroczystości szkolnych i państwowych. Punkty będą przeliczane procentowo w 

stosunku do liczby uczniów w klasie i będą zaokrąglane do pełnego punktu-

maksimum 6 punktów. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 
 

1. Wszystkie kwestie sporne w przeliczeniu punktów będą rozstrzygane przez 

opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu. 

3. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiada opiekun Samorządu 

Uczniowskiego.   

 

                           Opracowała:                                                            Zatwierdził: 

 

                       …………..………                                              ……………………. 

                                                                                                         Dyrektor szkoły 


