
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

„Klasa z klasą” 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

I. WSTĘP  

Konkurs „Klasa z klasą” skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4 – 8 Szkoły 

Podstawowej nr 123 w Krakowie. Organizatorem konkursu jest Samorząd 

Uczniowski.  Patronat honorowy sprawuje Rada Rodziców. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Zaangażowanie uczniów do aktywnego działania w środowisku szkolnym. 

2. Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania. 

3. Integracja społeczności szkolnej w atmosferze wspólnej pracy i zabawy. 

4. Promowanie pozytywnych zachowań oraz wdrażanie zasad savoir -vivre. 

5. Budowanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie do systematycznej 

pracy. 

6. Uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie kreatywności. 

7. Aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą. 

8. Wdrażanie zdrowej rywalizacji. 

 

III. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od 1 października 2021 r. do 31 maja 2022 r. 

2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 1 czerwca 2022 r. 

 

IV. NAGRODA 

1. Laureatem konkursu zostanie klasa, która zdobędzie największą liczbę 

punktów po zakończeniu wszystkich zadań. 

2. Nagrodą jest wyjście do kina dla całej klasy w czerwcu 2022r. Fundatorem 

nagrody jest Rada Rodziców  

 

V. ZASADY KONKURSU  

1. Wybrana klasa będzie organizowała akcję skierowaną do wszystkich 

uczniów klas 4 - 8  

 



Plan akcji: 

 

MIESIĄC KLASA / AKCJA 

październik 4b - Plebiscyt na najsympatyczniejszego zwierzaka 

domowego 

8b  - Dzień Łamigłówki 

listopad 4a - Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

7a - Dzień Postaci z Bajek 

grudzień 8a -  Dzień Herbaty 

styczeń 5a - Szalony ubiór 

luty 8c - Szkolny Dzień Języków Obcych  

marzec  6a - Śniadanie daje moc 

kwiecień  5b - Dzień Czekolady 

7c - Szkolny ogródek 

maj 7a - Olimpiada Sportowa 

 

Zaangażowanie uczniów każdej klasy w daną akcję będzie przeliczane na 

punkty. 

 

         ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 
PROCENTOWY UDZIAŁ UCZNIÓW / 

RODZICÓW DANEJ KLASY 

LICZBA PUNKTÓW 

PRZYZNANYCH  KLASIE 

100% - 91% 10 

90% - 81 % 9 

80% - 71% 8 

70 % - 61% 7 

60% - 51% 6 

50% - 41% 5 

40% - 31% 4 

30% - 21% 3 

20% - 11% 2 

10% - 1% 1 

 

 



2. Dwa razy w roku będą organizowane akcje dla rodziców, zasady naliczania 

punktów za udział rodziców, będą takie same jak dla uczniów. 

 Akcje dla Rodziców: 

grudzień  

„Stroik świąteczny” – Rodzice wykonują stroik świąteczny i do 10 grudnia 

2021 dostarczają go do szkoły. Stroiki zostaną przekazane na szkolny 

kiermasz świąteczny. Dochód z kiermaszu przeznaczony jest dla hospicjum 

dla dzieci Alma Spei. 

maj 

„Aktywny weekend” – Rodzice przesyłają do 10 maja 2022 na adres 

zadania72@gmail.com jedno zdjęcie przedstawiające rodzinny aktywny 

weekend. 

3. Jeżeli w akcji weźmie udział wychowawca klasy, klasa zyskuje dodatkowy 

punkt. 

4. Informacja o liczbie punktów zdobytych przez poszczególne klasy po 

każdej akcji będzie wywieszona na tablicy w holu. 

5. 31 maja 2022 r. wszystkie punkty uzyskane w ciągu całego roku przez 

każdą klasę będą sumowane. 

6. Wygrywa klasa, która będzie miała najwięcej punktów! 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu „Klasa z klasą” będzie czuwać 

Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 

 

mailto:zadania72@gmail.com

