
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KLASĘ 

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE 

 

  Cele konkursu: 

  - Wprowadzenie rywalizacji między klasami podnoszącej wyniki w nauce i zdyscyplinowanie uczniów. 

  - Nagradzanie i  wspieranie pozytywnej aktywności uczniów. 

  

1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy w ZST w Strzyżowie, z wyjątkiem klas kończących naukę 

w danym roku szkolnym. Wybierane są:  Najlepsza Klasa w kategorii Technikum oraz Najlepsza 

Klasa w kategorii Branżowa szkoła I stopnia.  

2. Konkurs trwa cały rok szkolny. 

3. Oceniane są:   

- frekwencja 

- udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych 

- wyniki w nauce 

- zachowanie 

-  czynny udział w uroczystościach szkoły i pozaszkolnych, aktywność społeczna (uwagi pozytywne i 

negatywne) 

- czytelnictwo 

 

I. FREKWENCJA 

 

Oceniany jest procent obecności. Za cały rok szkolny można zdobyć 150 punktów. Na koniec roku 

szkolnego można zdobyć dodatkowe 20  punktów za roczną frekwencję powyżej 95%. Za każdego ucznia z 

frekwencją 100% dodatkowe 20 pkt.  

 

Frekwencja Ilość punktów 

95% i wyżej 150 

94% 140 

93% 130 

92% 120 

91% 110 

90% 100 

89% 90 

88% 80 

87% 70 

86% 60 

85% 50 

84% 40 

83% 30 

82% 20 

81% 10 

80% i mniej 0 

  

II.  UDZIAŁ W OLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH 

ORAZ ZAWODACH SPORTOWYCH  
  

Za udział każdego ucznia w eliminacjach na każdym poziomie przyznawany jest 1 pkt. Za zakwalifikowanie 

się ucznia do następnego etapu 1 pkt. Za finalistę (miejsce 1, 2, 3), laureata lub wyróżnionego na poziomie 

szkolnym 2 pkt na poziomie miejskim 5 pkt, na poziomie powiatowym 10 pkt, na poziomie wojewódzkim 

20 pkt, na poziomie krajowym 30 pkt. 

  

 



  

III. WYNIKI W NAUCE 
 

Oceniane są na koniec II półrocza. Za II półrocze można dostać maksymalnie 200 punktów. Na koniec roku 

szkolnego przyznawane są punkty za każdego ucznia, który otrzymał świadectwo z biało-czerwonym 

paskiem (ze średnią ocen co najmniej 4,75) - 10 pkt. 

 

Średnia klasy Ilość punktów 

4,21 - 6,00 200 

4,11 - 4,20 190 

4,01 - 4,10 180 

3,91 - 4,00 160 

3,81 - 3,90 140 

3,71 - 3,80 120 

3,61 - 3,70 100 

3,51 - 3,60 90 

3,41 - 3,50 80 

3,31 - 3,40 70 

3,21 - 3,30 60 

3,11 - 3,20 50 

3,01 - 3,10 40 

2,91 - 3,00 30 

2,81 - 2,90 20 

2,71 - 2,80 10 

0,00 - 2,70 0 

  

IV.  ZACHOWANIE 

Na koniec każdego półrocza każda klasa otrzymuje punkty za średnią ocen z zachowania wyliczoną według 

poniższej zasady. 

Liczbę ocen wzorowych pomnożoną przez 4  

w sumie z liczbą ocen bardzo dobrych pomnożoną przez  3 

w sumie z liczbą ocen dobrych pomnożoną przez  2 

w sumie z  liczbą ocen poprawnych  pomnożoną przez  1 

dzielimy przez liczbę uczniów w klasie (w danym półroczu). 

  

Średnia klasy Ilość punktów 

3,6 - 4.0 60 

3,4 - 3,5 50 

3,2 - 3,3 40 

3,0 - 3,1 30 

2,8 - 2,9 20 

2,5 - 2,7 10 

Poniżej 2,5 0 

  

   V.  UWAGI W DZIENNIKU 

    Uwagi w dzienniku: pozytywna (+ 1pkt), negatywna (- 1 pkt) - za każdego ucznia. Nie uwzględnia się 

uwag za udział i sukcesy w konkursach. 

 

VI. CZYTELNICTWO  
Klasa otrzymuje  20 pkt za pierwsze miejsce, 15 pkt za drugie miejsce, 10 pkt za trzecie miejsce, 5 pkt za 

czwarte miejsce na koniec roku szkolnego. 

Suma zdobytych punktów przesądza o miejscu danej klasy w rankingu.  


