
 

 

 

 

REGULAMIN 
współzawodnictwa klas 

o „Wielką Sowę”. 
 
 
 

WSTĘP: 
Współzawodnictwo klas pod nazwą „Wielkiej Sowy” ma na celu premiowanie 
osiąganych przez uczniów wyników w nauce oraz działalności społecznej na rzecz 
klasy i szkoły. 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. W celu wyłonienia klasy o największych osiągnięciach naukowych i społecznych, 
przewodniczący poszczególnych klas zobowiązani są przed zakończeniem 
każdego semestru do dostarczenia Przewodniczącemu Prezydium 
Uczniowskiego niezbędnych danych. 

2. Dane te są opracowane przez poszczególne klasy, dotyczą tylko ich własnych 
osiągnięć i dokonań w mijającym semestrze i muszą być podpisane  
przez przewodniczącego oraz wychowawcę klasy. 

3. W skład komisji, która dokonuje podsumowania wyników i wyłania najlepsze na 
polu naukowym i społecznym klasy, wchodzą członkowie oraz opiekun 
(opiekunowie) Prezydium Parlamentu Uczniowskiego. 

4. Komisja bierze pod uwagę: wyniki w nauce, frekwencję, oceny z zachowania, 
zaangażowanie w życie klasy, szkoły i społeczności lokalnej. 

5. Wyniki współzawodnictwa są przedstawiane Radzie Pedagogicznej. 
6. Dodatkową nagrodę może otrzymać klasa o największej liczbie punktów  

za działalność społeczną (inicjatywy na rzecz klasy i szkoły). 
7. Nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej mogą być przyznawane w przypadku 

pozyskania przez Prezydium Parlamentu Uczniowskiego sponsorów. 

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie symbolu konkursu klasie, która zajęła pierwsze 
miejsce we współzawodnictwie o „Wielką Sowę”, dokonywane są na apelu 
podsumowującym semestr. 



ROZDZIAŁ II 
 

PODLICZANIE PUNKTÓW 
 
1. Punkty są liczone za: 

a) średnią klas w semestrze 
b) oceny z zachowania 
c) udział uczniów w olimpiadach i uzyskane wyniki 
d) udział uczniów w konkursach 
e) udział uczniów w zawodach sportowych 
f) imprezy i inicjatywy klasy 
g) zaangażowanie w imprezy szkolne. 

2. Sposób naliczania punktów: 
a) pierwsze trzy klasy, które osiągnęły najwyższą frekwencję, otrzymują 

odpowiednio 50 pkt., 40 pkt., 30 pkt. 
b) za średnią ocen klasy: 

- ustala się średnią ocen w semestrze dla całej szkoły 
- określa się przedziały co 0,1 
- różnice między przedziałami powyżej średniej ocen w szkole wynoszą 40 pkt. 
- różnice między przedziałami do średniej ocen w szkole wynoszą 20 pkt. 
- dodatkowo klasa za I miejsce otrzymuje premię 20 pkt. 

c) za oceny z zachowania: 
- wzorowe – 5 pkt. 
- bardzo dobre – 3 pkt. 
- dobre – 1 pkt. 
- poprawne – 0 pkt. 
- nieodpowiednie - - 2 pkt. 
- naganne - -15 pkt. 

d) za udział uczniów w olimpiadach i uzyskane wyniki: 
- na szczeblu szkolnym 10 pkt. x ilość osób 
- na szczeblu okręgowym 25 pkt. x ilość osób 
- na szczeblu centralnym 75 pkt. x ilość osób 
- na szczeblu międzynarodowym 150 pkt. x ilość osób 

e) za udział w konkursach: 
- na szczeblu szkolnym 5 pkt. x ilość osób 
- na szczeblu rejonowym 10 pkt. x ilość osób 
- na szczeblu centralnym 50 pkt. x ilość osób 
- na szczeblu międzynarodowym 100 pkt. x ilość osób 

f) za inicjatywy na rzecz klasy: 
- wycieczki 1-dniowe – 20 pkt. 
- wycieczki 2 i więcej dniowe – 50 pkt. 
- przedsięwzięcia klasowe (np. Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień 
Kobiet) - 5 pkt. 

g) za zaangażowanie w imprezy szkolne przysługuje: 
- program artystyczny - 10 pkt. X ilość osób 
- kiermasze – 50 pkt. 
- organizacja imprez szkolnych (Dzień Otwartych Drzwi, Studniówka, Półmetek) 
– 50 pkt. X ilość osób 

- pomoc w organizacji imprez szkolnych (Dzień Otwartych Drzwi, Studniówka, 
Półmetek, Forum Klubów Europejskich) - 25 pkt. x ilość osób 



h) za udział w agendach szkolnych: 
- Parlament Uczniowski - 40 pkt. x ilość osób 
- poczet sztandarowy -  20 pkt. x ilość osób 

i) za inicjatywy na rzecz środowiska pozaszkolnego przysługuje: 
- wolontariat - 40 pkt. x ilość osób 
- MRM - 40 pkt. x ilość osób 
- ZHP i ZHR - 40 pkt. x ilość osób 
- działalność w stowarzyszeniu (np. PTH) lub organizacji pożytku publicznego - 
40 pkt. x ilość osób 
- zbiórki, organizacje itp.- 25 pkt. x ilość osób 

h) za udział w zawodach sportowych punktacje przyznają nauczyciele wychowania 
fizycznego 

i) za udział w zawodach sportowych, poza szkolnym klubem sportowym, 
przysługuje od 0 do 100 pkt. 

 
 
 

ROZDZIAŁ III 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Decyzje podjęte przez komisję sprawdzającą wyniki są ostateczne. 
2. Regulamin współzawodnictwa opracowany jest przez Prezydium Parlamentu 
Uczniowskiego. 

3. Zmian w regulaminie mogą dokonywać członkowie Prezydium Parlamentu 
Uczniowskiego pod nadzorem Przewodniczącego Prezydium. 

 
 
 

Regulamin uchwalony 07.05.2015 r. 
 
Agnieszka  Prawda  –  Przewodnicząca  Parlamentu  Uczniowskiego  w  roku  szkolnym 
2014/2015 


