ZAŁĄCZNIK NR 3

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO UCZNIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W BARCINIE
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego ucznia SP i Gimnazjum w Barcinie. Konkurs ma za zadanie pobudzić
aktywność uczniów do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce, wyrobienia nawyku samokształcenia,
aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz udziału w konkursach i zawodach sportowych.

REGULAMIN
Uczeń przystępujący do konkursu musi mieć oceną wzorową lub bardzo dobrą z zachowania
na I i II semestr oraz średnią ocen (co najmniej) 4.5 na I półrocze i 4, 75 na koniec roku.
1. Punkty przyznawane są za:
 ocenę zachowania:







na I semestr:
-bardzo dobra-20p
-wzorowa-25p
średnia ocen:

na koniec roku:
-bardzo dobra-20p
-wzorowa-25p

na I semestr:
na koniec roku:
-4,5-4,74- 30p
-4,75-5,00-40p
-4,75-5,00-40p
-5,01- 5,20- 50p
-5,01- 5,20- 50p
-pow. 5,20- 60p
-pow. 5,20- 60p
konkursy przedmiotowe kuratoryjne:
-etap szkolny- 10p
-etap rejonowy-20p
-laureat konkursu rejonowego-60p
-finalista konkursu wojewódzkiego- 70p
-laureat konkursu wojewódzkiego- 80p
inne konkursy przedmiotowe:
-etap szkolny-5p (udział, indywidualnie)
1m-10p, 2m-9p, 3m-7p, wyróżnienie-6p
-etap gminny- 10p (udział, indywidualnie)
1m-20p, 2m-18p, 3m-16p, wyróżnienie-14p
- 8p (udział, zespołowo)
1m-15p, 2m-12p, 3m-10p, wyróżnienie-9p
-etap powiatowy- 20p (udział, indywidualnie)
1m-30p, 2m-28p, 3m-26p, wyróżnienie-24p

- 16p (udział, zespołowo)
1m-25p, 2m-22p, 3m-20p, wyróżnienie-19p
-etap wojewódzki- 30p (udział, indywidualnie)
1m-40p, 2m-38p, 3m-36p, wyróżnienie-34p
- 26p (udział, zespołowo)
1m-35p, 2m-32p, 3m-30p, wyróżnienie-29p


ogólnopolskie konkursy przedmiotowe:
-udział- 5p (etap szkolny)
-wyróżnienie- 15p
-laureat-20p



konkursy artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, recytatorskie):
-etap szkolny-5p (udział)
1m-10p, 2m-9p, 3m-7p, wyróżnienie-6p
-etap gminny-10p (udział)
1m-15p, 2m-13p, 3m-11p, wyróżnienie-10p
-etap powiatowy-15p (udział)
1m-25p, 2m-23p, 3m-21p, wyróżnienie-20p
-etap wojewódzki-25p (udział)
1m-35p, 2m-33p, 3m-31p, wyróżnienie-30p





zawody sportowe:
gmina
indywidualnie zespołowo
1m-8p
1m-4p
2m-6p
2m-3p
3m-4p
3m-2p
Udział- 2p
1p

powiat
indywidualnie zespołowo
1m-15p
1m-7p
2m-12p
2m-5p
3m-10p
3m-3p
4p
2p

działalność społeczną:
-aktywny udział w życiu klasy- 5p
-aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim- 15p
-udział w apelach i uroczystościach szkolnych- 10p
-praca na rzecz szkoły i środowiska:- 10p

2. W przypadku remisu: zwycięża osoba, która:
a) ma wyższą średnią na koniec roku,
b) jest laureatem konkursu kuratoryjnego,
c) jest laureatem konkursu przedmiotowego wojewódzkiego.
3. Punktacja jest liczona po radzie klasyfikacyjnej.

województwo
indywidualnie zespołowo
1m-30p
1m-13p
2m-25p
2m-10p
3m-20p
3m-8p
16p
7p

4. Uczniowie samodzielnie dostarczają informacji o uczestnictwie w olimpiadach, konkursach,
zawodach itp. potwierdzonych przez nauczycieli.
5. Laureaci otrzymują nagrody.

3. Od decyzji Komisji oceniającej osiągnięcia ucznia przysługuje odwołanie na piśmie do Dyrektora
Szkoły w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.

