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Regulamin „LIGI KLASOWEJ”
w Publicznym Gimnazjum w Miękini

Uchwała Rady Pedagogicznej
z dnia 17 września 2008 r. ze zmianami z 27 sierpnia 2013
CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:







Podniesienie jakości pracy szkoły.
Wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży Publicznego Gimnazjum i tym samym
motywowanie zespołów klasowych do rozwoju własnego, działania na rzecz szkoły i
środowiska.
Promowanie dobrego zachowania.
Integracja klasy oraz nauka współpracy w zespole.
Budowanie współodpowiedzialności za klasę.

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA:









Osiągnięcia edukacyjne indywidualne i zespołowe (konkursy)
Organizacja imprez i akcji wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych i na rzecz środowiska
lokalnego
Współzawodnictwo sportowe i inne na poziomie szkoły, gminy, powiatu, województwa,
kraju.
Frekwencja uczniów (godziny opuszczone bez usprawiedliwienia i spóźnienia).
Gazetki klasowe
Zachowanie (pozytywne i negatywne)
Czytelnictwo
Aktywność

PUNKTACJA:
Za comiesięczne przyznawanie punktów jest odpowiedzialna komisja, w skład której wchodzą
opiekun Ligi Klasowej i reprezentanci klas.
ZAKRES PUNKTACJI: 0 – 3 PKT







za indywidualne osiągnięcia w konkursach szkolnych: za I miejsce-3 pkt., II miejsce 2 pkt.,
III miejsce lub wyróżnienie- 1 pkt.;
za indywidualne osiągnięcia w konkursach na poziomie gminy, powiatu, województwa: za
I miejsce-4 pkt., II miejsce i III miejsce 3pkt.a wyróżnienie- 2 pkt.;
za indywidualne osiągnięcia w konkursach na szczeblu krajowym: za I miejsce-5 pkt., II
miejsce 4 pkt., III miejsce 3pkt., wyróżnienie- 2 pkt.;
za grupowe osiągnięcia w konkursach szkolnych: za I ,II ,III miejsce -1 pkt. dla każdego
uczestnika;
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO – laureat-3pkt, finalista- 2pkt,
za organizację imprez, akcji wewnątrzszkolnych: długoterminowych – 2 pkt.,
krótkoterminowych – 1 pkt.;
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za organizację przez klasę imprez, akcji międzyszkolnych i pozaszkolnych
(środowiskowych) – 3 pkt.;
klasowe współzawodnictwo - 3pkt za zwycięstwo
w zakresie frekwencji: a) najmniej w ciągu miesiąca nieobecności nieusprawiedliwionych:
I miejsce - 3 pkt. II miejsce – 2 pkt., III miejsce – 1 pkt.
b) najmniej w ciągu miesiąca spóźnień – 1pkt.
za gazetki - I miejsce- 3pkt, II miejsce – 2pkt, III miejsce- 1pkt
za zachowanie mierzone najmniejszą ilością uwag : I miejsce 3pkt, II miejsce 2 pkt., III
miejsce 1 pkt.
kształtowanie pozytywnych postaw mierzone najwyższą ilością pochwał: I miejsce 3pkt, II
miejsce 2 pkt., III miejsce 1 pkt.
najwyższe czytelnictwo w semestrze: I miejsce 3pkt, II miejsce 2 pkt., III miejsce 1 pkt.
najbardziej aktywni: łącznik biblioteczny, wolontariusz, przedstawiciel samorządu
uczniowskiego lub inne

POCZĄTEK WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH LIGI KLASOWEJ 1 PAŹDZIERNIKA
KONIEC WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH LIGI KLASOWEJ 31 MAJA
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PIERWSZY TYDZIEŃ CZERWCA
Postanowienia końcowe:
1. Wszystkie indywidualne bądź zespołowe sukcesy/akcje uczniów winny być odpowiednio
udokumentowane.
2. Każda klasa wyłania spośród siebie koordynatora, który współpracuje z opiekunem Ligi
celem przekazywania informacji o podjętych działaniach oraz nadzorowania prawidłowości
naliczania punktów.
3. W sytuacjach spornych przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
4. Zwycięska klasa otrzymuje dofinansowanie do czerwcowej wycieczki.
5. Sukcesy, akcje, inicjatywy klas i pojedynczych uczniów będą promowane, upubliczniane na
tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej gimnazjum i w gazetach.

