REGULAMIN PLEBISCYTU
NA NAJAKTYWNIEJSZĄ KLASĘ

I.OGÓLNE
1. Organizatorem plebiscytu Najaktywniejsza Klasa jest Samorząd Uczniowski
i Rada Rodziców działający w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela
Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim.
2. Plebiscyt adresowany jest do uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII Szkoły
Podstawowej Nr 1 im Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim.
3. Oddziały Przedszkolne działające w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela
Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim na koniec roku szkolnego zostają
nagrodzone za całokształt działań i udział w akcjach „dużej” szkoły.
II. CELE I ZADANIA PLEBISCYTU
1.Celem plebiscytu jest motywowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia
w życiu szkoły;
2.Rozwijanie zdrowych zasad współzawodnictwa;
3.Zaangażowanie we współpracę grupową na poziomie klasy;
4.Wyłonienie najaktywniejszej klasy w szkole.
III. ZASADY KONKURSU
1.Plebiscyt jest ogólnoszkolny ale z podziałem na poziomy edukacyjne,
odrębnie dla klas I-III i klas IV-VIII, obejmującym codzienną pracę szkoły
w sferze edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej.
2. Plebiscyt dla klas I-III przyjmuje nazwę „Mały Kornel” a dla klas IV-VIII
„Kornel dla Klasy”.
3.Przy ocenianiu będą brane pod uwagę:
- udział w konkursach przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz
Szkolny Związek Sportowy organizowanych na terenie szkoły;

- udział w konkursach szkolnych: przedmiotowych, plastycznych, muzycznych,
sportowych, organizowanych przez osoby pracujące w placówce
- udział w konkursach organizowanych przez inne podmioty;
- udział klasy w dniach specjalnych organizowanych przez Samorząd
Uczniowski, np. Kolorowa Maseczka …
- udział klasy w inicjatywach organizowanych przez na terenie szkoły, np.
Tydzień Teatru, akcje charytatywne, warty przy pomnikach, praca w SU, Poczet
Sztandarowy i inne
- praca w agendach szkolnych jak np. PCK, Wolontariat, Zespoły Wokalne
- czytelnictwo;
-zaangażowanie klasy w życie klasowe, dbanie o pracownię – gazetki,
dekoracje, dbałość o szatnie
IV. CZAS TRWANIA KONKURSU: wrzesień – koniec maja.
V. KRYTERIA PUNKTACJI:
1. Udział w konkursach przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz
Szkolny Związek Sportowy organizowanych na terenie szkoły:
• Każdy uczeń biorący udział w konkursie przedmiotowym otrzymuje
1 pkt. za udział w konkursie na rzecz klasy;
• Za przejście do kolejnego etapu uczeń otrzymuje 5 pkt. dla klasy; itd.
2. Udział w konkursach, szkolnych: przedmiotowych, plastycznych,
muzycznych, sportowych, organizowanych przez osoby pracujące w placówce
oraz organizowane przez inne podmioty:
• Każdy uczeń biorący udział w konkursie przedmiotowym otrzymuje
1 pkt. za udział w konkursie na rzecz klasy;
• Za zajęcie I miejsca ucznia w danym konkursie klasa otrzymuje
dodatkowo 3 pkt.,
• Za zajęcie II miejsca ucznia w danym konkursie klasa otrzymuje
dodatkowo 2 pkt.;
• Za zajęcie III miejsca ucznia w danym konkursie, klasa otrzymuje
dodatkowo 1 pkt.;

3. Udział klasy w dniach specjalnych organizowanych przez Samorząd
Uczniowski, np. Kolorowa Maseczka …W związku z różnicami w liczebności
uczniów uczęszczających do poszczególnych klas ustala się następującą
punktację:
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Jeśli w akcję włączy się wychowawca, klasa otrzymuje dodatkowe 10 pkt.
Do punktacji nie wlicza się uczniów nieobecnych w danym dniu w szkole.
Jeśli klasa przebywa na nauczaniu zdalnym i uczniowie włączą się w akcję
otrzymują dodatkowo 5 pkt., niezależnie od ilości biorących w niej udział.
4. Udział klasy w inicjatywach organizowanych przez inne osoby na terenie
szkoły, np. Tydzień Teatru, akcje charytatywne, warty przy pomnikach, praca
w SU, Poczet Sztandarowy i inne
• Klasa otrzymuje 10 pkt. za udział
Jeśli klasa przebywa na nauczaniu zdalnym i uczniowie włączą się w akcję
otrzymują dodatkowo 5 pkt., niezależnie od ilości biorących w niej udział.
5. Praca w agendach szkolnych jak np. PCK, Wolontariat, Zespoły Wokalne…
• Klasa otrzymuje 2 pkt. za każdego ucznia zaangażowanego w pracę
i aktywność w danej agendzie.

6.Czytelnictwo – klasy z największą liczbą przeczytanych książek
I m. – 10 pkt.
II m. – 8 pkt.
III m. – 6 pkt.
7. Zaangażowanie klasy w życie klasowe, dbanie o pracownię – gazetki,
dekoracje / od 0 do 10 pkt/.
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU
1. Wychowawcy zgłaszają lub przeliczają punkty i przekazują informację do
opiekuna SU, który prowadzi tabelę punktową, odpowiednio oddzielnie
dla klas I-III i klas IV-VIII.
2. Opiekunowie SU raz w miesiącu aktualizują tablicę wyników na holu
głównym szkoły.
3. Oceny wystroju klas dokonuje Dyrektor szkoły
4. Opiekunowie SU pozyskują od wychowawców, pracowników biblioteki,
Dyrektora oraz Opiekunów agend.
5. Wyniki konkursu są jawne i zostaną opracowane przez opiekunów SU.
6. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi w czerwcu.
7. W konkursie zwycięża jedna klasa, odpowiednio dla każdego poziomu
edukacyjnego.
8. Nagroda zostanie wręczona w Dniu Dziecka.
VII. KOMISJA
Nad przebiegiem plebiscytu czuwają opiekunowie SU, Zarząd SU oraz
Dyrektor.
VIII. NAGRODY
Klasa, która uzyska największą liczę punktów otrzyma:
• TYTUŁ „NAJAKTYWNIEJSZA KLASA W SZKOLE”
• PUCHAR PRZECHODNI oddzielnie klasy I-III i klasy IV-VIII
• NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przystąpienie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

