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LIGA KLAS-rywalizacja między klasami 

 

Cele; 

• wdraŜanie do zdrowej i uczciwej 
rywalizacji, 

• aktywizowanie uczniów do działania na 
rzecz szkoły i klasy, 

• kształtowanie postawy, odpowiedzialności 
za siebie i kolegów, 

• wyrabianie poczucia przynaleŜności do 
grupy, 

• integracja grupy klasowej. 
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Zasady współpracy z Ligą Klas  
  

1.    Zapoznanie uczniów z regulaminem LK; 

2.    Wyznaczenie uczniów (najwyŜej dwóch), którzy będą reprezentować klasę 

raz w miesiącu na spotkaniach LK; 

3.    Sprawozdanie pisze cała klasa razem z wychowawcą (podpis wych. na 

sprawozdaniu); 

4.    Sprawozdania składają odpowiedzialni za LK w poszczególnych 

oddziałach u koordynatora LK na spotkaniu; 

5.    Terminy spotkań; - będą podawane na bieŜąco; 

6.    Nie będą przyjmowane sprawozdania (chyba, Ŝe wychowawca był 

nieobecny) bez podpisu wychowawcy; 

7.    Sprawozdania sporządzone nieregulaminowo nie będą brane pod uwagę;  

8.Jeśli wyznaczone osoby reprezentujące klasę nie sprawdzą się, 

wychowawca moŜe na spotkanie wyznaczyć innych uczniów; 

9.Regulaminy konkursów, inicjatyw oraz wyniki składamy osobiście lub przez 

reprezentantów klas u koordynatora LK; 

10.Wyniki rywalizacji moŜemy śledzić na stroni internetowej szkoły; 

11.Wszelkie reklamacje moŜna zgłaszać przez reprezentantów klas. 
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REGULAMIN LIGI KLAS W ZESPOLE 
SZKÓŁ NR 1 W KALWARII 

ZEBRZYDOWSKIEJ NA ROK SZKOLNY 
2012/2013. 

1. W lidze klas mogą brać udział klasy 4-6 Szkoły Podstawowej oraz klasy 1-3 
Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej 

2. Liga klas rozpoczyna się 01.09.2012, a kończy się 31.05.2013. 
3. Wyniki rywalizacji są podawane systematycznie, co miesiąc. 
4. Nad organizacją ligi klas czuwa komisja w składzie: 

•         dyr. Z.S. Nr 1 mgr BoŜena Kołodziej; 

•         mgr Małgorzata Cimer; 

•         mgr Sabina Sarapata; 

•         mgr Ewa Zamysłowska.  

5. BieŜące wyniki będą prezentowane na tablicy ogłoszeń i na stronie 
internetowej. 

6. Punkty do ligi przyznawane będą tylko za konkursy i zawody, w których mogą 
brać udział wszyscy uczniowie. 

7. Termin kolejnego spotkania jest podawany z miesięcznym wyprzedzeniem na 
spotkaniu. 

8. Za rzeczowość sprawozdania odpowiada wychowawca oraz osoba przez 
niego wyznaczona. 

9. Wpisanie do sprawozdania danych niezgodnych z prawdą wiąŜe się z 
dyskwalifikacją klasy. 

10. Komisja zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli dokumentacji 
związanej z konkursami i zawodami( protokoły, karty wycieczek).  

11. W przypadku nie zło Ŝenia przez przewodnicz ącego lub przez osob ę 
upowa Ŝnion ą sprawozdania w okre ślonym terminie, klasa nie otrzymuje 
punktów w danym miesi ącu.  

12. W roku szkolnym 2012/13 rywalizacja klas będzie obejmowała następujące 
obszary: 
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I. Udział w konkursach , olimpiadach. 

Klasa uzyskuje punkty za wystawienie reprezentacji( nawet jednej osoby) 
do konkursu: 

�  konkursy szkolne 5p.   

�  konkursy międzyszkolne 10p. (I m. 30p., II m. 20p., III m. 
15p.) 

�  konkursy powiatowe 15p.  

�  konkursy wojewódzkie 20p. 

�  konkursy ogólnopolskie  25p. (I m. 40p., II m. 30p., III m. 
20p.) 

�  konkursy międzynarodowe  30p. 

II. Udział w zawodach sportowych. 

Klasa uzyskuje punkty za wystawienie reprezentacji( nawet jednej osoby) 
do konkursu: 

�  konkursy szkolne 5p.  

�  konkursy międzyszkolne 10p. (I m. 30p., II m. 20p., III m. 
15p.) 

�  konkursy powiatowe 15p. 

�  konkursy wojewódzkie 20p. 

�  konkursy ogólnopolskie 25p. (I m. 40p., II m. 30p., III m. 
20p.) 

�  konkursy międzynarodowe 30p. 

III. Wystrój klasy 

Punkty przyznawane są za wystrój danej klasy raz w miesiącu, a następnie 
naliczaneklasom, które się nią opiekują-max. 20pkt. 
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IV. Organizacjaimprez okolicznościowych w tym apeli 
dla uczniów szkoły i środowiska 

Komisja przyznaje od 20 do 50 punktów- w zaleŜności od poziomu 
przygotowania danej klasydo apelu.  

V. Praca na rzecz szkoły(gazetka szkolna, róŜnego rodzaju 

zbiórki, przestrzeganie czystości w klasach, dbanie o prządek w szatniach, 
wykładanie krzeseł na stoliki po ostatniej lekcji ) –max 20pkt. 

VI.  Frekwencja w klasach 

Na podstawie sprawozdań raz w miesiącu będą przydzielane punkty wg. 
następujących kryteriów: 

•         frekwencja powyŜej 95% 20p. 

•         frekwencja 95-93% 15p. 

•         frekwencja 92-90% 10p. 

•         frekwencja 89-87% 5p. 

•         frekwencja poniŜej 86% 0p.   

VII. Udział uczniów w uroczystościach  

państwowych 

Punkty będą przyznawane na podstawie procentowego udziału uczniów w 

danej uroczystości i tak;  

�  powyŜej 90%  50p. 

�  89-75%  40p. 

�  74-65%  35p. 

�  64-50%  30p. 
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�  49-35% -  20p. 

�  34-20% - 15p. 

�  19-10% -  10p. 

�  PoniŜej 10% -  0p. 

VIII.  Wyniki nauczania poszczególnych klas- 

średnie klas 

Punkty będą przyznawane na zakończenie I i II semestru czyli dwukrotnie   

w ciągu roku: 

  �  I miejsce 100p. 

�  II miejsce  95p. 

  �  III miejsce 90p.    itd. 

IX. Oceny z zachowania 
 
Punkty będą przyznawane na zakończenie I i II semestru czyli dwukrotnie        
w ciągu roku: 
 

�  I miejsce   100p. 

�  II miejsce   95p. 

�  III miejsce 90p.    itd. 

 

X. Czytelnictwo 
 
Punkty będą przyznawane na zakończenie I i II semestru czyli dwukrotnie        
w ciągu roku: 
 

�  I miejsce    60p. 
�  II miejsce   55p. 
�  III miejsce 50p.    itd. 
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XI. Spóźnienia, wagary, nie noszenie stroju szkolnego 

Klasa która w ciągu miesiąca wykaŜe największą ilość spóźnień otrzymuje 
jednorazowo karnie; 

 I miejsce  -20 pkt 

II miejsce -15 pkt 

III miejsce -10 pkt 

KaŜdorazowe wagary jednego lub kilku uczniów z danej klasy to karne – 20 pkt. 

KaŜdorazowy brak stroju szkolnego jednego ucznia to -5 pkt. dla danej klasy.  

Klasy, które zdobędą I, II, III miejsce zostaną nagrodzone 
dyplomami i nagrodamipienięŜnymi  ufundowanymi przez 
komitet rodzicielski. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


