Kielce, dn.01.09.2017r.

Regulamin
Międzyklasowego Konkursu „KLASA Z KLASĄ”
w Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach
dla uczniów klas IV - VIII
Nagrodą w konkursie będą bilety do kina
ufundowane dla uczniów zwycięskiej klasy.

Cel ogólny:
 wdrażanie uczniów do kulturalnego zachowania,
 zaangażowanie uczniów w działania i wydarzenia z życia szkolnego.
Cele szczegółowe:
 Uczniowie znają i przestrzegają szkolnych regulaminów.
 Uczniowie potrafią kulturalnie zachowywać się.
 W życzliwy sposób dopingują swoich kolegów podczas konkursów
i zawodów.
 Uczniowie znają zasady i normy właściwego zachowania i stosują
je w różnych szkolnych sytuacjach.
 Uczniowie podejmują różnorodne działania na rzecz szkoły.
Kryteriami oceny każdej klasy są:
1. Kulturalne zachowanie podczas szkolnych apeli i uroczystości.
max 6 punktów
2. Monitorowanie codziennego stroju szkolnego.
max 6 punktów
3. Monitorowanie zmiany obuwia.
max 6 punktów
4. Monitorowanie odświętnego stroju szkolnego.
max 6 punktów
5. Monitorowanie spóźnień.
max 6 punktów
6. Działanie pod hasłem „Tydzień klasy”
max 25 punktów
„Tydzień klasy” to czas podejmowania i realizacji przez uczniów danej klasy
ciekawych i wartościowych działań na rzecz innych. Działania te mają również
rozbudzać uczniowskie inicjatywy, sprzyjać integracji zespołu klasowego
i prezentacji danej klasy na forum szkoły. Uczniowie danej klasy mogą sami
zaproponować temat swojego „tygodnia” i termin realizacji lub też może on być
zaproponowany przez opiekunów Samorządu. Propozycja taka powinna być
zadeklarowana do końca miesiąca września.
„Tydzień klasy” to praca metodą projektu.

Kryteria oceny działań podejmowanych przez zespoły klasowe w ramach „Tygodnia
klasy”:
 Zrealizowane działanie 0 – 10 pkt.
 Gazetka – informacja o klasie i realizowanym działaniu 0 – 5 pkt.
 Rozpropagowanie informacji o działaniach podejmowanych
w ramach Tygodnia klasy, promocja klasy na forum szkoły, zaangażowanie jak
największej grupy uczniów klasy w działania „Tygodnia klasy” 0 – 5 pkt.
 Sprawozdanie – temat, cel i opis podejmowanych działań
(np. w punktach) oraz terminowość przekazania sprawozdania
0 – 5 pkt.
7. Działanie pod hasłem „Między klasami”
max 15 pkt
Działania pod hasłem „Między klasami” polegają na współpracy między uczniami
wybranej klasy z grona klas starszych i młodszych. Uczniowie z klasy starszej
mogą zaproponować pomysł takiego działania lub wybrać go z puli działań podanych
przez nauczycieli wychowawców klas młodszych i świetlicy. Realizacja takich
działań musi przebiegać w ścisłym porozumieniu z nauczycielem wychowawcą danej
klasy młodszej. Uczniowie zobowiązani są złożyć do opiekunów samorządu pisemna
relację z wykonanego zadania potwierdzoną podpisem nauczyciela, pod pieczą
którego zadanie było realizowane.
Za każde podjęte działanie klasa może otrzymać 0 -5 pkt.
Uczniowie klas młodszych po uzgodnieniu ze swoim wychowawcą podejmują
działania na rzecz uczniów klas starszych.
8. Zaangażowanie, udział uczniów w uroczystościach i wydarzeniach
z życia szkoły ( np. Święto Szkoły, uroczystość rocznicowa przy Krzyżu
Powstańczym, reprezentowanie szkoły w prezentacjach wokalnych, sportowych
lub innych)
po 1 punkcie dla każdego uczestnika
9. Działalność na rzecz szkoły w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego, np.:
- realizacja gazetek „Kartki z kalendarza” na tablicy S.U. max 6 punktów
- działanie związane z tematem gazetki
max 6 punktów
- działania organizacyjne, porządkowe, związane z uroczystościami
i wydarzeniami szkolnymi (np. dyskoteki)
max 6 punktów
10. W przypadku postępowania przez uczniów niezgodnego z zasadami fair play,
dla danego zespołu klasowego mogą zostać przyznane punkty ujemne od 1 do 6.

