
   

         REGULAMIN KONKURSU   

     „WZOROWA KLASA”  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021   

1. Organizatorem konkursu „WZOROWA KLASA” jest Samorząd Uczniowski  

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach.   

2. Konkurs „WZOROWA KLASA” jest formą współzawodnictwa klasowego,  

mającego na celu kształtowanie wzorowych postaw uczniowskich oraz promowanie 

działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska.   

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Samorząd Uczniowski wraz 

z opiekunem konkursu mgr Moniką Mażewską.   

4. Niniejszy regulamin dotyczy uczniów liceum i technikum.   

5. Klasy oceniane są w skali punktowej raz w miesiącu od września do maja (klasy 

maturalne – do marca). Wyniki punktacji będą prezentowane na tablicy ogłoszeń 

Samorządu Uczniowskiego (przy sali 31) oraz na stronie internetowej szkoły 

w zakładce WZOROWA KLASA.   

6. Klasy, które otrzymają największą ilość punktów przez cały rok szkolny zostaną 

nagrodzone (ze względu na klasy maturalne pierwsze podsumowanie punktów nastąpi 

w marcu).   

7. Ocenie podlegają:   

• miesięczna frekwencja klasy – powyżej 95% - 15 pkt, powyżej 90% - 10 pkt, 

powyżej 85% - 5 pkt (informacji udziela wychowawca klasy),   

• miesięczna ilość godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych 

przypadających na klasę – do 20 NN – 15 pkt, od 21 do 30 – 10 pkt, od 31 do  

    



40 – 5 pkt (informacji udziela wychowawca klasy),   

• miesięczna ilość spóźnień przypadających na klasę – do 20 S – 15 pkt, od 21 

do 30 – 10 pkt, od 31 do 40 – 5 pkt (informacji udziela wychowawca klasy),   

  

• śródroczna średnia ocen klasy – I m. - 15 pkt, II m. - 10 pkt., III m. - 5 pkt; za 

uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,00 dodatkowo – 10 pkt (informacji udziela 

wychowawca klasy). Za każdego ucznia, który uzyskał średnią ocen minimum 

4,00 klasa uzyskuje dodatkowo 5 pkt (informacji udziela wychowawca klasy).   

• udział „Trójki Klasowej” w zebraniu SU - za każde zebranie 5 pkt,   

• udział klasy w akademiach i innych uroczystościach – od 11 do 15 uczniów – 

max. 15 pkt, od 6 – 10 uczniów – max. 10 pkt, od 1 do 5 uczniów – max. 5 pkt. 

(udział każdego ucznia – 1 pkt), (informacji udziela opiekun uroczystości),   

• udział klasy w konkursach i akcjach organizowanych przez SU - za udział  

klasy - 5 pkt, dodatkowo za I m. –5 pkt, II m.-4 pkt, 3 m. –3 pkt,   

• udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych - za zajęcie 

I, II lub III miejsca w konkursie uczeń otrzymuje dla klasy odpowiednio: 15 pkt, 

10 pkt, 5 pkt,   

• klasa może otrzymać również punkty karne - za przewinienia uczniów danej 

klasy np. za niewłaściwe zachowanie na zajęciach lekcyjnych, opuszczanie terenu 

szkoły, palenie papierosów, które będą kompensowane uwagami pozytywnymi 

uzyskiwanymi przez klasę (max. - 10 pkt lub + 10 pkt) (informacji udziela 

wychowawca klasy).   

  

 Regulamin konkursu został opracowany na zebraniu SU w dniu 22 września 2016  

roku i zatwierdzony przez Trójki Klasowe i dotyczy uczniów liceum oraz technikum.   


