
 

Regulamin szkolnego turnieju    

„LIGA KLAS” 

2019/2020 

I. Cele konkursu: 

• wdrażanie do zdrowej i uczciwej rywalizacji, 

• aktywizowanie uczniów do działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

• integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację 

międzyklasową. 

 

II. Uczestnicy konkursu: wszystkie klasy pierwsze i drugie. 

 

III. Zadania punktowane w ramach „Ligi klas”: 

 

Czynnik Punktacja Termin 

Średnia ocen klasy po I 

półroczu oraz na koniec roku 

szkolnego 

Punkty przydzielane są oddzielnie 

w kategorii klas I po gimnazjum, 

klas I po szkole podstawowej i klas 

II. 

Za najlepszą średnią ocen 

semestralnych klasa otrzymuje 10 

pkt. Za kolejne średnie, ilość 

punktów jest o 2 mniejsza. 

koniec I półrocza 

 

koniec roku 

szkolnego 

Działalność promująca 

czytelnictwo 

1) Konkurs na najlepszy 

Sleeveface promujący wybraną 

przez klasę książkę. Projekty 

należy oddać w wersji 

elektronicznej. 

2) Konkurs promujący 

czytelnictwo organizowany 

przez bibliotekę szkolną 

(szczegóły będą ogłoszone w II 

półroczu) 

 

 

 

Za wykonany Sleeveface klasa 

może otrzymać maksymalnie 16 

pkt. 

 

 

W konkursie klasa może zdobyć 

maksymalnie 16 pkt. 

 

 

październik 2019r. 

 

 

kwiecień 2020r. 

 

 

Działalność na rzecz ochrony 

środowiska 

Zbiórka makulatury (bez 

kartonów), monet jedno-, dwu- i 

pięciogroszowych, starych 

garnków i patelni, starych 

telefonów komórkowych, 

metalowych pojemników po 

dezodorantach, odświeżaczach 

powietrza itp., wieczek od 

słoików 

Punkty przydzielane są wg miejsc 

ustalonych na podstawie ilości 

dostarczonych przedmiotów 

proporcjonalnie do liczby uczniów 

w klasie. 

Za I miejsce klasa otrzymuje 16 

pkt. Za kolejne miejsca ilość 

punktów jest o 1 mniejsza. 

makulatura – 

październik 2019r. 

telefony  – 

listopad 2019r. 

wieczka od 

słoików – 

grudzień 2019r. 

pojemniki po 

dezodorantach – 

styczeń 2020r. 

monety – 

luty 2020r. 

garnki i patelnie – 

kwiecień 2020r.  



 

Działalność prozdrowotna 

1) Gazetka ścienna lub wystawa 

na temat profilaktyki 

czerniaka. 

 

2) Ulotka w formie papierowej 

/A4/  dotycząca 

przeciwdziałaniu 

uzależnieniom /narkotyki/ 

W ulotce między innymi 

następujące informacje: skąd 

wiedzieć, że to już problem, 

czym jest uzależnienie, gdzie 

szukać pomocy (oceniana 

będzie strona graficzna oraz 

rzetelność treści).  

 

Za gazetkę / wystawę klasa może 

otrzymać maksymalnie 16 pkt.  

 

 

 

 

 

Ulotka może zostać oceniona 

maksymalnie na 16 pkt. 

 

 

 

 

 

marzec 2020r. 

 

 

 

 

 

listopad 2019r. 

 

 

 

 

 

Działalność społeczna 

1)  Kodeks ,,kolbergowicza''- z 

humorem o tym, co poważne i 

istotne, jakimi wartościami 

kierują się uczniowie, co jest 

dla nich ważne, jaka jest ich 

hierarchia wartości – w formie 

plakatu, technika dowolna. 

 

Praca może zostać oceniona 

maksymalnie na 16 pkt. 

 

 

 

 

marzec 2020r.  

 

 

Działalność promująca klasę 

i szkołę 

1) Przygotowanie plakatu 

promującego profil klasy 

(plakaty będą prezentowane 

podczas Drzwi Otwartych) 

2) Przygotowanie prezentacji 

multimedialnej (prezentacja a 

nie film, do 30 slajdów) 

„Wspomnienia klasy … z roku 

szkolnego 2019/2020” 

 

 

 

Za plakat klasa może otrzymać 

maksymalnie 16 pkt. 

 

Za prezentację klasa może 

otrzymać maksymalnie 16 pkt. 

 

 

luty 2020r. 

 

 

maj 2020r. 



 

 

Działalność artystyczna 

Przygotowanie wystroju klasy 

na Boże Narodzenie 

 

Za wystrój sali klasa może 

otrzymać maksymalnie 16 pkt. 

 

grudzień 2019r. 

 

Działalność patriotyczna, 

historyczna i regionalna 

1) Konkurs historyczny związany 

z II wojną światową 

 

2) Konkurs wiedzy o najbliższym 

regionie: powiat kościański 

 

Punkty przydzielane są według 

zajętych miejsc.  

Za I miejsce klasa otrzymuje 16pkt. 

Za kolejne miejsca ilość punktów 

jest o 1 mniejsza. 

Uwaga: do konkursów przystępują 

2-osobowe drużyny klasowe. W 

każdym konkursie biorą udział inni 

reprezentanci danej klasy. 

 

 

październik 2019r. 

 

 

kwiecień 2020r. 

 

Rywalizacja sportowa 

Konkursy organizowane podczas 

Dnia Integracji Klas Pierwszych 

(dwie konkurencje) oraz 

Szkolnego Dnia Sportu (trzy 

konkurencje) 

W poszczególnych konkursach 

przyznaje się punkty zgodnie z 

zajętymi miejscami. Za I miejsce 

klasa otrzymuje 16 pkt. Za kolejne 

miejsca ilość punktów jest 

o 1 mniejsza. 

 

 

wrzesień 2019r. 

 

czerwiec 2020r. 

  

 Konkurencje i ich terminy w ramach Ligi Klas mogą ulec zmianom. W takich sytuacjach 

klasy zostaną niezwłocznie poinformowane o nowych zasadach rywalizacji. 

 

Przewidywane nagrody za poszczególne miejsca: 

I miejsce: 

•  pobyt w Termach Maltańskich dla całej klasy, 

•  trzy dni bez pytania i kartkówek (do wykorzystania w kolejnym roku szkolnym), 

•  pamiątkowy dyplom, 

 

II miejsce: 

•  dwa dni bez pytania i kartkówek (do wykorzystania w kolejnym roku szkolnym), 

•  wyjście na pizzę dla całej klasy, 

•  pamiątkowy dyplom. 

 

III miejsce: 

•  jeden dzień bez pytania i kartkówek (do wykorzystania w kolejnym roku szkolnym), 

•  desery dla całej klasy, 

•  pamiątkowy dyplom. 


