
Regulamin szkolnego konkursu „Znam zasady i ich przestrzegam”

§ 1
Organizator i czas trwania konkursu

1. Organizatorem konkursu „ Znam i przestrzegam zasady” jest Samorząd Uczniowski 
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku. 

2. Opiekę nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje opiekun Samorządu 
Uczniowskiego.

3. Konkurs trwa cały rok szkolny, w 4 lub 5 dwumiesięcznych etapach.

§ 2
Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie klasy która najlepiej przestrzega szkolnych 
zasad.

2. Klasa która wygra dwumiesięczny etap, otrzymuje prawo do sprzedawania w szkolnym 
sklepiku przez okres jednego tygodnia. Zysk ze sprzedaży klasa otrzymuje na własność. 

3. Klasa która wygra cały konkurs otrzymuje tytuł „Anioły roku”

§ 3
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca w Rybniku.

§ 4 
Zasady konkursu

1. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa która uzyska największą ilość punktów. 
2. Zwycięzcą etapu zostaje klasa, która otrzyma największą ilość punktów.
3. Każda klasa może otrzymać punkty dodatnie lub ujemne:

a) punkty dodatnie klasa może otrzymać za:
• zachowanie na zajęciach lekcyjnych

b) punkty ujemne klasa może otrzymać za :
• każdą negatywną uwagę ucznia dotyczącą zachowania
• brak mundurka ucznia
• używanie przez ucznia telefonu komórkowego niezgodnie ze szkolnymi 

zasadami
4. Sposób obliczania punktów jest następujący:

a) punkty dodatnie w skali od 1 do 10 (gdzie 1 to najmniej a 10 najwięcej) przyznają 
nauczyciele uczący w danej klasie,

b) gdy klasy mają nierówną liczbę przedmiotów, do punktacji bierze się pod uwagę 
mniejszą liczbę przedmiotów

c) przy ocenach nauczycieli odrzuca się 2 skrajne propozycje



d) w przypadku gdy w danej klasie jednego przedmiotu uczy 2 nauczycieli wyciąga się 
średnią arytmetyczną z przyznanych punktów,

e) za każdą negatywną uwagę, brak mundurka, używanie telefonu komórkowego 
niezgodnego z szkolnymi zasadami przyznaje się 1 punkt ujemny

f) punkty ujemne mnożone są wg. następujących zasad:
• uwaga w klasie „europejskiej mnożona jest razy 2
• uwaga w klasie nie europejskiej mnożona jest razy 1
• uwaga w klasie liczącej do 24 uczniów mnożona jest razy 2
• uwaga w klasie liczącej od 25 – do 29 uczniów mnożona jest razy 1,5
• uwaga w klasie liczącej od 31 uczniów mnożona jest razy 1

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej Gimnazjum nr 3 im. 
Józefa Pukowca w Rybniku www.rybnik.pl/gimnazjum3 .

2. W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 
regulaminu.

http://www.rybnik.pl/gimnazjum3

