REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU
O MIANO „GIMNAZJALISTY ROKU”
I. Organizator i pomysłodawca konkursu : mgr Ewa Śmieińska
II. Osoby współtworzące regulamin : mgr Małgorzata Sławek, mgr Maria
Schneider, mgr Beata Królak, mgr Anna Ważbińska – Busz, mgr Marzena
Owczarska, mgr Joanna Galler – Włodarczak
III. Cele konkursu:
 Wyłonienie najzdolniejszego i najaktywniejszego ucznia szkoły
 Popularyzacja wiedzy w zakresie różnych dziedzin nauk
 Kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości
i umiejętności z różnych dziedzin w praktyce
 Zmobilizowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły
 Rozwijanie zainteresowań wśród uczniów
 Kształcenie zasad zdrowej rywalizacji
 Kształtowanie poczucia własnej wartości
 Kształtowanie młodego Europejczyka
IV. Uczestnicy konkursu:
W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie Gimnazjum w Dolsku.
V. Terminarz konkursu:
 Konkurs trwa cały rok szkolny
 Przez cały rok uczniowie zbierają punkty
 Finał konkursu i nagrodzenie zwycięzcy przypada na dzień zakończenia
roku szkolnego.
VI. Komisja konkursu:
Komisję stanowią organizatorzy konkursu.
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VII. Kategorie oceny uczestników konkursu:
A. wiedza przedmiotowa
 średnia ocen półrocznych i końcoworocznych
 półroczna i końcoworoczna ocena z zachowania
B. konkursy szkolne i pozaszkolne
C. zawody sportowe
D. zajęcia pozalekcyjne
 praca w Samorządzie Uczniowskim i w Szkolnym Klubie Wolontariatu
 praca w kołach zainteresowań, w Gimpressie
 czynny udział w imprezach szkolnych
 praca na rzecz szkoły
 zaangażowanie w życie klasy.
VIII. Punktacja:
Uczniom sumuje się punkty z poszczególnych kategorii:
1. Kategoria A
a) średnia ocen półrocznych i końcoworocznych
1 punkt

średnia 3,5-3,9

2 punkty

średnia 4,0-4,5

3 punkty

średnia 4.6-5,0

4 punkty

średnia 5,1-5,5

5 punktów

średnia 5,6-6,0

b) półroczna i końcoworoczna ocena z zachowania
2 punkty

dobre

4 punkty

bardzo dobre

5 punktów

wzorowe

c) prace dodatkowe z poszczególnych przedmiotów od 1-5 punktów.
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2. Kategoria B
a) konkursy szkolne
1 punkty

za udział

3 punkty

za III miejsce

4 punkty

za II miejsce

5 punktów

za I miejsce

b) wojewódzkie konkursy przedmiotowe - etapy eliminacji:
powiatowe, rejonowe, wojewódzkie
2 punkty

za udział w eliminacjach szkolnych

4 punkty

zakwalifikowanie się do wyższego etapu

5 punktów

za udział w konkursie w etapie powiatowym

7 punktów

laureat konkursu powiatowego

11 punktów

za udział w konkursie w etapie rejonowym

15 punktów

laureat konkursu rejonowego

20 punktów

za udział w konkursie w etapie wojewódzkim

25 punktów

laureat konkursu wojewódzkiego

szkolne,

c) inne konkursy wojewódzkie
2 punkty

za udział w eliminacjach szkolnych

4 punktów

za wyróżnienie

8 punktów

za III miejsce

12 punktów

za II miejsce

16 punktów

za I miejsce

d) konkursy ogólnopolskie
3 punkty

za udział w eliminacjach szkolnych

5 punktów

za wyróżnienie
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10 punktów

za III miejsce

15 punktów

za II miejsce

20 punktów

za I miejsce

3. Kategoria C
a) zawody sportowe
1 punkt

za udział w zawodach szkolnych

2 punkty

za zajęcie I - III miejsca w zawodach szkolnych

3 punkty

za udział w zawodach powiatowych

5 punktów

za zajęcie I - III miejsca zawodach powiatowych

6 punktów

za udział w zawodach rejonowych

7 punktów

za zajęcie I - III miejsca w zawodach rejonowych

10 punktów

za udział w zawodach wojewódzkich

15 punktów

za zajęcie I - III miejsca w zawodach wojewódzkich

20 punktów

za zajęcie I - III miejsca w zawodach ogólnopolskich

4. Kategoria D
zajęcia pozalekcyjne ( pracę w kołach zainteresowań/ przedmiotowych,
organizacjach szkolnych, czynny udział w imprezach szkolnych, zaangażowanie
w życie klasy, szkoły) nauczyciel prowadzący zajęcia/ opiekun organizacji lub
wychowawca odpowiedzialny za uczniów podczas imprezy szkolnej przyznaje
punkty od 1—5 wg własnego uznania.

IX. Uwagi końcowe:
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego uczeń, który w ciągu całego
roku szkolnego zgromadził największą sumę punktów, zostaje wyróżniony
i nagrodzony.
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