
REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU
“KLASA GOSPODARZEM SZKOŁY”

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W
BYDGOSZCZY

1. Wewnątrzszkolny konkurs “Klasa gospodarzem szkoły” pod hasłem “Nie czekaj, co
szkoła zrobi dla Ciebie, ale pomyśl co Ty możesz zrobić dla niej” rozpoczyna się w
listopadzie, a kończy w czerwcu danego roku szkolnego.

2. Ocenie podlegają klasy pierwsze, drugie i trzecie liceum.
3. Punkty przyznawane są w następujących kategoriach:

- obecność na zebraniach,
100-90% - 3o pkt.

89-70% - 20 pkt.
69-50% - 10 pkt.

- działalność samorządowa,
10 punktów dla każdej osoby pracującej w Samorządzie Uczniowskim.

- działalność charytatywna,
10 punktów za działalność
+ 30 pkt. premii uznaniowej.

- organizacja uroczystości.
30 punktów za organizację uroczystości.
+30 pkt. premii uznaniowej.

- pomoc w organizacji uroczystości,
1-30 pkt. w zależności od stopnia zaangażowania klasy i zasięgu uroczystości.

- organizacja Dnia Klasowego,
Max.  50 pkt. w zależności od stopnia zaangażowania i zakresu działań.

- kiermasze,
2o punktów za organizację,
+ 30 punktów premii uznaniowej,

- konkursy samorządowe
10 punktów za udział
+ 3o pkt. za 1 miejsce,
+ 20 pkt. za 2 miejsce,
+ 10 pkt. za 3 miejsce,
+ 1-10 pkt. za wyróżnienie



- terminowość w wywiązywaniu się z powierzonych zadań,

- udział w warsztatach.

4. W czasie trwania roku szkolnego mogą być tworzone nowe kategorie podlegające
ocenie, np. konkursy wewnątrzszkolne. Informacja podawana z wyprzedzeniem.

5. Punkty przyznaje komisja, w skład której wchodzą opiekunowie Samorządu oraz
osoby wybrane przez Prezydium Samorządu i/lub opiekuna Samorządu. Skład
komisji może ulec zmianie w zależności od charakteru konkursu i stopnia
zaangażowania klas.

6. Komisja może przyznać punkty ujemne, gdy klasy nie wywiązują się z
powierzonych zadań i/lub nie wywiązują się terminowo oraz uchylają się od
uczestnictwa w imprezach ogólnoszkolnych. Liczba punktów uzależniona jest od
kategorii wskazanych w punkcie 3 regulaminu.

7. Klasyfikacja prezentowana jest w gablocie samorządu i/lub na stronie internetowej
szkoły. Końcowa klasyfikacja jest podawana na Radzie Pedagogicznej.

8. Klasy, które zajmują trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrodę.
9. Charakter nagrody określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z komisją konkursu,

Prezydium Samorządu Uczniowskiego i opiekunami Samorządu.


