Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu

LIGA KLAS
TURNIEJ O PRZECHODNI PUCHAR
DYREKTORA SZKOŁY
CELE
· Podniesienie jakości pracy szkoły
· Integracja zespołów klasowych przez wspólne działania
· Motywowanie zespołów klasowych do własnego rozwoju, działań na rzecz szkoły i środowiska
· Integracja społeczności uczniowskiej
· Poprawa frekwencji uczniów
· Poprawa wyników w nauce i zachowaniu uczniów
· Zaangażowanie uczniów w prace Samorządu
· Zaangażowanie uczniów w życie szkoły
OGÓLNE ZASADY
1. LIGA KLAS jest konkursem przeznaczonym dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Logistycznych we
Wrocławiu
2. LIGA KLAS trwa od 1 października do 31 maja danego roku szkolnego.
3.Nad organizacją ligi klas czuwa komisja w składzie:
· dyrektor Z.S. Logistycznych we Wrocławiu– mgr Stella Gazdulska
Członkowie:
· mgr Karolina Jakubiak – opiekun Samorządu Uczniowskiego
· mgr Sylwia Nejfert – nauczyciel geografii
· mgr Małgorzata Bujwid- nauczyciel języka angielskiego
4. Opiekunowie LIGI przedstawiają aktualną punktację na gazetce ściennej oraz na stronie internetowej szkoły.
5. Końcową klasyfikację konkursu Opiekunowie LIGI ogłaszają po podliczeniu wszystkich miesięcznych
etapów.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu.
7. Rywalizacja w Lidze Klas obejmuje każdorazowo jeden rok szkolny.
8. Po I semestrze nauki ogłaszane są wyniki semestralne, zaś po II semestrze - podsumowanie roczne,
ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzcy!

Zwycięska klasa zyskuje prestiż (zdjęcie i wpis do Złotej Księgi LK), puchar przechodni i
nagrodę w postaci zgody na trzydniową wycieczkę klasową oraz bon 500 zł na wybraną
atrakcję. Klasa która zajmie drugie miejsce otrzymuje nagrodę niespodziankę oraz
pamiątkowy dyplom.

9. REGULAMIN:
a. Poszczególni uczniowie, część klasy lub cała klasa zdobywają punkty w różnych zakresach
współzawodnictwa dla swojej klasy.


Każda klasa otrzymywać będzie punkty zbiorowe (np. frekwencja, średnia ocen z przedmiotów)



Punkty indywidualne (np. za wygrane konkursy, punkty zdobyte za wykonanie dodatkowych zadań,
zaangażowanie poszczególnych uczniów w akcje i zajęcia na terenie szkoły)

b. Osoby odpowiedzialne za dany zakres współzawodnictwa są zobowiązane do dostarczenia odpowiednich
sprawozdań. Za rzeczowość sprawozdania dotyczącego działalności klasy w różnych obszarach odpowiada
przewodniczący klasy przy wsparciu wychowawcy (wzór sprawozdania do pobrania u wychowawcy).
Termin sprawozdania za poprzedni miesiąc to 15 dzień każdego bieżącego miesiąca. W przypadku
niedotrzymania terminu, punkty nie będą przyznawane.
c. Każdy nauczyciel może (1 raz w semestrze) przyznać klasie do max.15 punktów za pomoc w realizowanych
przez niego przedsięwzięciach.
d. Stałe elementy Ligi Klas:
1. Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych, działalność w ramach samorządu uczniowskiego,
działalność społeczna, wolontariat i akcje charytatywne.
10-25 p.- w zależności od ilości uczniów z danej klasy biorących udział w imprezie i od zaangażowania.
Organizator sam określa na jakich zasadach przyznawane są punkty dla danej klasy.
Praca na rzecz szkoły (udział i pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych- np. Radosna Parada
Niepodległości, Dzień Życzliwości, Otrzęsiny klas pierwszych, Walentynki, Dzień Wiosny, Obchody Flagi
Rzeczpospolitej, Wigilia Klasowa, Obchody Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka), Dni Otwarte Szkoły, Prezentacja
oferty szkoły wśród młodzieży innych szkół,
Udziału w przedstawieniach tematycznych np. z okazji Dnia Ziemi, organizacja apeli okolicznościowych np. z
okazji świat Bożego Narodzenia
Akcje charytatywne, wolontariat np. Góra Grosza, Świąteczna paczka dla Domu Samotnej Matki, Współpraca z
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
2. UDZIAŁ W KONKURSACH SZKOLNYCH, MIĘDZYSZKOLNYCH, OLIMPIADACH ITP.
Klasa uzyskuje punkty za wystawienie reprezentacji (nawet jednej osoby) do konkursu:


konkursy szkolne – udział 5p. ( minimum 50 % zdobytych punktów) (I m. 15p, II m. 10 p. III m.7 p)



konkursy międzyszkolne- udział 10p. (I m. 25p., II m. 20p., III m.15p.)



konkursy powiatowe i konkursy wojewódzkie –udział 15p. (I m. 30p., II m. 25p., III m. 20 p.)



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

3. UDZIAŁ W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH np.„Programowanie C++, „Słowa mają moc”, „Magnum Praemium”, „Euro Week”

10- 25 punktów

(w zależności od ilości uczniów z danej klasy uczestniczących w projekcie oraz stopnia zaangażowania)
4. WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
Klasa uzyskuje punkty za wystawienie reprezentacji (nawet jednej osoby) do konkursu:


konkursy szkolne – udział 5p. (I m. 15p, II m. 10 p. III m.7 p)



konkursy międzyszkolne- udział 10p. (I m. 25p., II m. 20p., III m.15p.)



konkursy powiatowe i konkursy wojewódzkie –udział 15p. (I m. 30p., II m. 25p., III m. 20 p.)



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

5. NAJLEPSZE ZACHOWANIE
W każdym miesiącu (zaczynając od października) podsumowane zostaną POCHWAŁY zapisane w zeszycie uwag i
pochwał.
10-20 pochwał dla uczniów danej klasy w miesiącu 15 p.
Powyżej 20 pochwał

20p.

Całkowity brak uwag w danym miesiącu 10 p.

6. FREKWENCJA W KLASACH
Na podstawie sprawozdań wychowawcy klasy raz w miesiącu będą przydzielane punkty wg. następujących kryteriów:


frekwencja powyżej 95% -20p.



frekwencja 95-90% -15p.



frekwencja 89-85% -10p.



frekwencja 84-80%- 5p.



frekwencja poniżej- 80% -0p.

7.WYNIKI NAUCZANIA KLAS- ŚREDNIA OCEN KLASY
Punkty będą przyznawane na zakończenie I i II semestru czyli dwukrotnie w ciągu roku szkolnego :


I miejsce -35 p.



II miejsce- 25 p.



III miejsce -20 p. itd.

8. OCENY Z ZACHOWANIA
Punkty będą przyznawane na zakończenie I i II semestru czyli dwukrotnie w ciągu roku ( liczone są oceny wzorowe i
bardzo dobre oraz brak ocen nagannych)


I miejsce 35 p.



II miejsce 25 p.



III miejsce 20 p.

