Regulamin szkolnego turnieju
„LIGA KLAS”
2021/2022
I.

Cele konkursu:
• wdrażanie do zdrowej i uczciwej rywalizacji,
• aktywizowanie uczniów do działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
• integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację
międzyklasową.

II. Uczestnicy konkursu: wszystkie klasy pierwsze, drugie i trzecie po szkole podstawowej
(łącznie 16 klas).
III. Zadania punktowane w ramach „Ligi klas”:
Czynnik
Średnia ocen klasy po I
półroczu oraz na koniec roku
szkolnego

Działalność promująca
czytelnictwo
1) Wykonanie plakatu
promującego bibliotekę szkolną
(dowolna technika i format)
2) Wykonanie zdjęcia wybranej
scenki, fragmentu dowolnej
książki (z udziałem
przynajmniej połowy uczniów
danej klasy)
Działalność na rzecz ochrony
środowiska
Zbiórka monet jedno-, dwu- i
pięciogroszowych, metalowych
nakrętek, wieczek od słoików
oraz metalowych kapsli, starych
garnków i patelni

Punktacja
Punkty przydzielane są oddzielnie
w kategorii klas I, II i III.
Za najlepszą średnią ocen
semestralnych klasa otrzymuje 10
pkt. Za kolejne średnie ilość
punktów o 2 mniejsza.

Termin
koniec I półrocza

Za wykonany plakat klasa może
otrzymać maksymalnie 16 pkt.

październik 2021r.

Za zdjęcie klasa może otrzymać
maksymalnie 16 pkt.

marzec 2022r.

Punkty przydzielane są wg miejsc
ustalonych na podstawie ilości
dostarczonych przedmiotów
proporcjonalnie do liczby uczniów
w klasie.
Za I miejsce klasa otrzymuje 16
pkt. Za kolejne miejsca ilość
punktów jest o 1 mniejsza.

monety –
październik 2021r.

koniec roku
szkolnego

metalowe kapsle
od butelek i
wieczka od
słoików –
listopad 2021r.
garnki i patelnie –
luty 2022r.

Działalność prozdrowotna
1) Przygotowanie gazetki
ściennej lub wystawy w klasie
na temat zdrowego stylu życia
2) Wykonanie plakatu
promującego honorowe
krwiodawstwo
Działalność społeczna
1) Plakat promujący działania
psychologa i pedagoga
szkolnego, popularyzacja
szukania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
(technika dowolna)
2) Ulotka na temat chorób
zakaźnych: grypa, HCV, tężec.
(technika dowolna)
Działalność artystyczna
Przygotowanie wystroju klasy na
Boże Narodzenie
Działalność promująca klasę
i szkołę
1) Przygotowanie plakatu
promującego profil klasy
(plakaty będą prezentowane
podczas Drzwi Otwartych)
2) Przygotowanie prezentacji
multimedialnej (prezentacja a
nie film, do 30 slajdów)
„Wspomnienia klasy … z roku
szkolnego 2021/2022”
Działalność patriotyczna,
historyczna i regionalna
1) Konkurs historyczny związany
z II wojną światową
2) „Czy znam moje miasto?” –
konkurs wiedzy o Kościanie

Za gazetkę / wystawę klasa może
otrzymać maksymalnie 16 pkt.

kwiecień 2022r.

Plakat może zostać oceniony
maksymalnie na 16 pkt.

październik 2021

Plakat może zostać oceniony na
maksymalnie na 16 pkt.

listopad 2021r.

Ulotka może zostać oceniona na
maksymalnie na 16 pkt.

grudzień 2021r.

Za wystrój sali klasa może
otrzymać maksymalnie 16 pkt.

grudzień 2021r.

Za plakat klasa może otrzymać
maksymalnie 16 pkt.

marzec 2022r.

Za prezentację klasa może
otrzymać maksymalnie 16 pkt.

maj 2022r.

Punkty przydzielane są według
zajętych miejsc.
Za I miejsce klasa otrzymuje 16pkt.
Za kolejne miejsca ilość punktów
jest o 1 mniejsza.
Uwaga: do konkursów przystępują
2-osobowe drużyny klasowe.

październik 2021r.
luty 2022r.

W poszczególnych konkursach
przyznaje się punkty zgodnie z
zajętymi miejscami. Za I miejsce
klasa otrzymuje 16 pkt. Za kolejne
czerwiec 2022r.
miejsca ilość punktów jest
o 1 mniejsza.
Konkurencje i ich terminy w ramach Ligi Klas mogą ulec zmianom. W takich sytuacjach
klasy zostaną niezwłocznie poinformowane o nowych zasadach rywalizacji.
Rywalizacja sportowa
Konkursy organizowane podczas
Szkolnego Dnia Sportu (trzy
konkurencje)

Przewidywane nagrody za poszczególne miejsca:
I miejsce:
• pobyt w Termach Maltańskich dla całej klasy,
• trzy dni bez pytania i kartkówek (do wykorzystania w kolejnym roku szkolnym),
• pamiątkowy dyplom.
II miejsce:
• dwa dni bez pytania i kartkówek (do wykorzystania w kolejnym roku szkolnym),
• wyjście na pizzę dla całej klasy,
• pamiątkowy dyplom.
III miejsce:
• jeden dzień bez pytania i kartkówek (do wykorzystania w kolejnym roku szkolnym),
• desery dla całej klasy,
• pamiątkowy dyplom.

