
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS O PUCHAR DYREKTORA  
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie 

1. We współzawodnictwie klas biorą udziałklasy IV-VIII. 

Zwycięska klasa otrzymuje PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY, który staje się jej własnością. 

 

2. Współzawodnictwo klas oceniane jest jeden raz w ciągu roku szkolnego. Przy ocenie rocznej 

sumuje się liczbę punktów zdobytych w ciągu całego roku szkolnego.  

 

3. W ocenie klas uwzględnia się: 

 - średnią ocen klasy uzyskaną przy klasyfikacji rocznej, 

 - liczbę osób ze średnią ocen, co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem na 

koniec roku szkolnego, 

- liczbę osób, które zdobyły 100% za frekwencję w roku szkolnym 

-udział w konkursach i akcjach (za wyjątkiem charytatywnych) organizowanych w szkole oraz 

poza szkołą z wyłączeniem zawodów sportowych, w których uczestniczą tylko klasy z 

rozszerzonym programem wychowania fizycznego. 

 

 4. Średnią ocen uzyskaną przez klasę punktuje się następująco: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

5. Za każdego ucznia ze średnią ocen, co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrym 

zachowaniem klasa otrzymuje po 2 pkt.  

Za każdego ucznia ze 100% frekwencją klasa otrzymuje po 2 pkt. 

 

(z dokumentu nagradzania uczniów… uczeo, który w ciągu całego roku szkolnego nie opuścił 

żadnej godziny lekcyjnej otrzymuje dyplom i nagrodę za najlepszą frekwencję) 

 

 

Średnia ocen Ilośd pkt. 

4,00 – 4,09 50 

4,10 – 4,19 55 

4,20 – 4,29 60 

4,30 – 4,39 65 

4,40 – 4,49 70 

4,50 – 4,59 75 

4,60 – 4,69 80 

4,70 – 4,79 85 

4,80 – 4,89 90 

4,90 – 4,99 95 

5,00 i więcej 100 

Średnia ocen Ilość pkt. 

3,50 – 3,59 25 

3,60 – 3,69 30 

3,70 – 3,79 35 

3,80 – 3,89 40 

3,90 – 3,99 45 

4,00 – 4,09 50 

4,10 – 4,19 55 

4,20 – 4,29 60 

4,30 – 4,39 65 

4,40 – 4,49 70 

4,50 – 4,59 75 

4,60 – 4,69 80 

4,70 – 4,79 85 

4,80 – 4,89 90 

4,90 – 4,99 95 

5,00 i więcej 100 



6. Konkursy przedmiotowe ocenia się następująco: 

- za I miejsce ucznia z danej klasy - 15 pkt. 

- za II miejsce ucznia z danej klasy - 10 pkt. 

- za III miejsce ucznia z danej klasy - 5 pkt. 

- za wyróżnienie ucznia danej klasy - 2 pkt.  

- za każdego uczestnika konkursu przedmiotowego organizowanego w szkole klasa otrzymuje 1 

pkt. 

 

7. Pozostałe konkursy organizowane na terenie szkoły, w których ogłasza się indywidualne lokaty 

punktowane są według zasad konkursów przedmiotowych. Każde dziecko oddaje na konkurs 

tylko jedną pracę. 

 

 8. Za udział uczniów z klasy w konkursach pozaszkolnych, klasa otrzymuje 5p. 

Za otrzymanie przez ucznia nagrody, tytułu laureata, klasa otrzymuje: 

 - w konkursie międzynarodowym i ogólnopolskim – 25 pkt. 

 - w konkursie wojewódzkim – 20 pkt. 

 - w konkursie pozaszkolnym –15 pkt. 

 - wyróżnienie – 10 pkt. 

 

 9. Wyniki czytelnictwa klas punktowane są następująco: 

- za I miejsce – 50 pkt. 

- za II miejsce - 40 pkt. 

- za III miejsce - 30 pkt.   

- za IV miejsce – 20 pkt. 

- za V miejsce - 10 pkt. 

Za każdego ucznia, który znalazł się w 20-tce najlepszych czytelników w szkole klasa otrzymuje: 

- za miejsce od 1 do 10 – 20 pkt. 

- za miejsce od 11 do 20 – 10 pkt. 

 

10. Udział zespołów klasowych w zbiórce surowców wtórnych: makulatury, puszek 

aluminiowych, plastikowych nakrętek, tonerów, punktowany jest następująco: 

- za I miejsce - 30 pkt. 

- za II miejsce - 20 pkt. 

- za III miejsce - 10 pkt. 

 

Klasy biorące udział w zbiórce surowców wtórnych, które nie zajęły żadnego z pięciupierwszych 

miejsc otrzymują 5 pkt.  

 

11. Konkursy ogłaszane dla zespołów klasowych (poza gazetkami w salach) punktowane są 

następująco: 

- za I miejsce klasa otrzymuje 15 pkt. 

- za II miejsce klasa otrzymuje 10 pkt. 

- za III miejsce klasa otrzymuje 5 pkt. 

- wyróżnienie 2 pkt. 



Za przystąpienie zespołu klasowego do konkursu, jeżeli klasa nie zajmuje żadnego z trzech 

pierwszych miejsc lub wyróżnienia klasa otrzymuje 1 pkt. 

 

Konkursy pozaszkolne dla zespołów klasowych punktowane są następująco: 

- za I miejsce klasa otrzymuje 25 pkt. 

- za II miejsce klasa otrzymuje 15 pkt. 

- za III miejsce klasa otrzymuje 10 pkt. 

- wyróżnienie 5 pkt. 

Za przystąpienie zespołu klasowego do konkursu, jeżeli klasa nie zajmuje żadnego z trzech 

pierwszych miejsc lub wyróżnienia klasa otrzymuje 5 pkt. 

 

12. Zestawienie wyników rywalizacji o puchar dyrektora szkoły sporządza nauczyciel wyznaczony 

przez dyrekcję na podstawie sprawozdao z konkursów oraz kart klasyfikacyjnych.  

 

13. Wyniki współzawodnictwa klas umieszczane są w gablocie dla uczniów, a PUCHAR 

DYREKTORA SZKOŁY oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca wręczane są klasie na apelu 

podsumowującym rok szkolnym. 

 
 Opracowały: 

Izabela Dawidowska  

Renata Walasek  

Karina Gajda  

Barbara Gawlik  

Małgorzata Janicka  

 

Regulamin został zatwierdzony, po zmianach, przez Radę Pedagogiczną 5 października 2005r. 

Zmiany do dokumentu zostały wniesione 17.05.2017 r. opracowane przez: Agnieszkę Jęczkowską, Joanną Szutowicz, 

Wiesławę Kłósko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


