
UWAGA ! W naszej szkole rusza LIGA KLAS  

Od listopada bieżącego roku rozpoczynamy w naszej szkole konkurs dla klas V-VIII pod nazwą Liga Klas. 

Nagrodą jest puchar dyrektora szkoły przyznawany najlepszej klasie na jeden rok szkolny, dodatkowa nagroda  dla całej klasy– dofinansowanie 500 zł do wycieczki  

Organizatorem Ligi Klas jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku wraz z opiekunem SU p Katarzyną Terlecką oraz z koordynatorem Renatą 

Piątkiewicz. 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 5-8. 

3. Cele konkursu: 

a) zintegrowanie zespołów klasowych, 

b) zaangażowanie uczniów w życiu Szkoły, 

c) motywacja do pracy pozalekcyjnej, 

d) wspólna zabawa na zasadach fair play 

e) dbałość o środowisko naturalne  

4. Zmagania młodzieży trwają od listopada 2019 r. do połowy czerwca 2020 r. 

 

6. W skład komisji oceniającej zadania wchodzą: 

a) koordynator imprezy, 

b) Dyrekcja Szkoły, 

c) opiekun SU, 

d) członkowie SU. 

 

7. Sposoby otrzymywania punktów w Lidze Klas w roku szkolnym 2019/2020 

A. AKCJE CAŁOROCZNE  

 Zbiórka plastikowych nakrętek  

 zbiórka grosików w ramach ogólnopolskiej akcji „Góry Grosza”. 

 Zbiórka suchej karmy dla psów i kotów itp. 



B. ŚREDNIA KLASY 

C. FREKWENCJA 

D.REPREZENTOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

E.ZAANGAŻOWANIE UCZNIÓW W ŻYCIE SZKOŁY 

 wolontariat 

udział w kiermaszach szkolnych,  

przygotowanie do dyskotek, 

pomoc w organizacji różnorodnych imprez i akcji na terenie szkoły 

strój szkolny podczas uroczystości  

kultura wspólnej zabawy i jedzenia podczas dyskotek  

F. CZYTELNICTWO 

Punkty w tej kategorii przyznaje koordynator Ligi Klas i opiekun SU raz w miesiącu. 

8. Sprawozdanie w formie tabeli przekazują gospodarze klas do Koordynatora do 25 – go każdego miesiąca. 

Wyniki LIGI KLAS po poszczególnych konkurencjach prezentowane są m.in. na stronie internetowej Szkoły   

9. Podsumowanie LIGI KLAS odbędzie się pod koniec roku szkolnego 2019/2020. 

10. Klasa, która na końcu roku szkolnego zgromadzi największą ilość punktów, wygrywa „rywalizację” i otrzymuje nagrodę. 

11. Tabele excel z przelicznikami procentowymi dla klas są dostępne w pokoju nauczycielskim ( punkty są przyznawane proporcjonalnie do liczebności klasy ) 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE LIGI KLAS – CZERWIEC 


