
REGULAMIN KONKURSU                     

"KLASA Z KLASĄ" 

 
" Klasa z Klasą" to konkurs klasowy, trwający cały rok szkolny. którego celem jest: 

 
-  zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz do angażowania 
się w działalność organizacji szkolnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz 

- mobilizowanie uczniów do systematycznej nauki, poprawy ocen 

-promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania się oraz właściwych postaw społecznych 
wobec innych osób 

- wdrażanie do przestrzegania i szanowania praw uczniów. 
  

ZA CO OTRZYMUJECIE PUNKTY : 

  

1. ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI! 

Konkurs trwający cały rok szkolny.  

Każdego ostatniego tygodnia miesiąca robimy zbiórkę elektrośmieci. 
Elektroodpady  przynosimy od poniedziałku do piątku  do wychowawcy klasy,  a następnie  w 
piątek wychowawca wraz z wytypowanym uczniem przekazuje je do pedagoga szkolnego. 
Im więcej ęlektrośmieci zbierzecie tym więcej punktów dostaniecie! 

Ilość punktów: 

 zależy od ilości i gabarytów elektrośmieci,  

 od 10 do 50 punktów (małe elektrośmieci: elektryczne szczoteczki, telefony, suszarki, 
klawiatury, itp. 10 punktów za każdy przedmiot, elektrośmieci średnie : telewizory, 
drukarki, komputery itp. 20 punktów każdy przedmiot za, elektrośmieci duże: lodówki, 
pralki 50 punktów za każdy przedmiot. 

 

2. ZBIÓRKA BATERII ! 

Ilość punktów: 

za każdą baterię 1 punkt. 

 



3. ZBIÓRKA KORKÓW ! 

Ilość punktów: 

OD 5 DO 10 PUNKTÓW 

Za każdą małą reklamówkę korków  - 5punktów. 

Za każdą dużą reklamówkę korków - 10 punktów. 

 

4. ZBIÓRKA BATERII OD LAPTOPÓW ! 

Ilość punktów: 

20 PUNKTÓW ZA KAŻDĄ BATERIĘ 

 

5. Akcje charytatywno-wolontaryjne. 

W trakcie roku szkolnego szkoła podejmuje wiele inicjatyw charytatywnych,  w których 
uczniowie chętnie biorą udział i również za taką działalność otrzymują punkty w ramach Klasy z 
Klasą. 

Ilość punktów: 

10 punktów za każdą podjętą inicjatywę charytatywno-wolontaryjną. 

 

6. Galowy strój 

Klasa z Klasą ta także postawa, kultura osobista, zachowanie i dobre maniery. Dlatego też klasa 
może uzyskać punkty za właściwy strój. Podczas wielu uroczystości szkolnych ważne jest by 
reprezentować się odświętnie. Wobec tego wymaga się od młodzieży tzw. galowego, formalnego 
stroju.        

Ilość punktów: 

od 3 do 10 punktów 

Wszyscy uczniowie w klasie ze strojem galowym- 10 punktów. 

Większość uczniów w klasie ze strojem galowym - 5 punktów. 

Nieliczni uczniowie w klasie ze strojem galowym - 3 punkty 

 

 

 



7. Wszystkie konkury organizowane na bieżąco oraz inne inicjatywy,                                                 
   w których młodzież może się zaangażować i  wykazać.       

Ilość punktów: 

od 5 do 20 punktów  

Klasy, w których zaangażowali się wszyscy uczniowie - 20 punktów. 

Klasy, w których zaangażowało się większość uczniów - 10 punktów. 

Klasy,  w których zaangażowała się nieliczna ilość uczniów - 5 punktów 

oraz punktacja dodatkowa: 

I miejsce w konkursie - 20 punktów. 

II miejsce w konkursie - 10 punktów. 

III miejsce w konkursie - 5 punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


