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SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 15 OLSZTYN

SUPER KLASA
REGULAMIN KONKURSU

2016/2017

Postanowienia wstępne.

1. Konkurs dotyczy klas IV – VI.
2. Konkurs Super Klasa trwa od października 2016 do czerwca 2017 roku.
3. Wyniki bieżące ogłaszane są na stronie internetowej szkoły, tablicach SU lub szkolnym 

telebimie.
4. Wszelkie informacje o rodzaju działań przekazywane będą Samorządom Klasowym oraz 

umieszczane na tablicach Samorządu, stronie www.
5. O wyniku końcowym decyduje suma uzyskanych punktów ze wszystkich działań.
6. Przyznaje się dodatkowe punkty za terminowość zadań.
7. Klasa może uzyskać dodatkowe punkty za własne inicjatywy. Pomysły zgłasza się Zarządowi 

SU, realizuje się we własnym zakresie. Inicjatywy powinny dotyczyć całej społeczności 
szkolnej.

8. Ostateczny wynik podaje się podczas ostatniego apelu w roku szkolnym.
9. Zwycięska klasa otrzymuje statuetkę Super Klasy, Dyplomy Super Uczniów oraz Dyplom Super 

Wychowawcy.
10. Statuetka pozostaje w klasie przez kolejny rok szkolny.
11. Zwycięska klasa ma obowiązek na początku nowego roku przywitać całą społeczność szkolną 

oraz wygłosić mowę motywacyjną do swoich kolegów i koleżanek z innych klas. 

Cele konkursu:

- integracja zespołów klasowych
- kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej
- budowanie poczucia odpowiedzialności
- promowanie pozytywnych postaw uczniów

Zadania

1. Halloween.

- najliczniej i najciekawiej przebrana klasa (rozwiązany).

2. Mannequin Challenge – zatrzymani w kadrze.

- klasa nagrywa krótkie filmiki
- inspiracji można poszukać w Internecie
- punkty 1 – 3. Najwyższą notę otrzymują te klasy, które nagrają najbardziej nieruchome filmy
- termin oddania filmików – piątek, 25 listopada 2016 r., do 13.00
- można oddać na pendrive lub telefonie
- oddajemy – sala 25

3. Zadania na czas oczekiwania.



2

- w czas Adwentu klasy wykonują różnorodne zadania (jednodniowe lub dłuższe)

- czas trwania – 28 listopada do przerwy świątecznej

4. Szanujemy pracę innych – cały rok szkolny.

- w wybrane dni przedstawiciele SU sprawdzać będą czy:
 Uczniowie zasuwają krzesełka po lekcji
 Chowają zmienne obuwie do worków.

5. Usportowiona klasa – wg harmonogramu.

- nie bierzemy pod uwagę wyników sportowych, tylko udział klas i liczby osób w zmaganiach.

6. Europejski Tydzień Mózgu – marzec 2017 r.

- quiz z wiedzy ogólnej
- klasy reprezentują trzy osobowe zespoły

7. Tydzień dobrej oceny.

- w wybranym tygodniu zliczamy 4, 5 i 6, jakie otrzymali uczniowie
- zainteresowani, na kartkach zapisują przedmiot i ocenę, nauczyciel potwierdza to swoim podpisem
- uczniowie wrzucają kartki do skrzynki.

8. Kolorowe piątki.

- inicjatywa, która przewiduje ogłaszanie wybranych piątków określonym kolorem
- tego dnia uczniowie przychodzą ubrani wg koloru
- rozliczenie następuje po przeliczeniu % ubranych kolorowo uczniów.

9. Inicjatywy nauczycieli i uczniów.

- konkurs jest otwarty, jeżeli nauczyciele lub uczniowie będą mieli pomysły, w które chcieliby 
zaangażować całą klasę – zapraszamy.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Magdalena Mierzejewska

Olsztyn, 24 października 2016 r.


