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Regulamin Konkursu na Najlepszego Ucznia – Sportowca  

i Najbardziej Usportowioną Klasę   

Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławie 

 

  
 

1. CELE i ZADANIA KONKURSU 

 

 Popularyzacja sportu w szkole i środowisku 

 Zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych  

 Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów - sportowców szkoły  

 Zachęcenie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy 

 Stwarzanie warunków do rywalizacji sportowej wszystkim uczniom, nie tylko tym uzdolnionym ruchowo 

 Rozwijanie umiejętności sportowego rywalizowania i kibicowania 

 

2. ZASADY KONKURSU 

 W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławie    

 Konkurs trwa przez cały rok szkolny 

 Organizatorami konkursu są nauczyciele wychowania fizycznego wraz z dyrektorem szkoły      

 Punktacja prowadzona jest oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców (punkty zdobywa się zarówno za udział w zawodach, jak   

i za uzyskane miejsce) 

 Uczniowie startujący w zawodach otrzymują odpowiednią ilość punktów zależnie od rangi zawodów i zdobytego miejsca 

(szczegółowy wykaz punktów przedstawia tabela – punktacja za osiągnięcia sportowe) 

 Punkty uzyskuje się zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i zespołowych   (w przypadku prowadzenia klasyfikacji 

indywidualnej i zespołowej w danej imprezie przysługuje suma punktów z tych klasyfikacji) 

 W zespołowych grach sportowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu (miejsce drużyny decyduje o liczbie punktów, 

zawodnicy rezerwowi, z których nie skorzystał opiekun w trakcie zawodów otrzymują odpowiednią ilość punktów) 

 Liczbę punktów sumuje się przez cały rok szkolny 

 Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń oraz klasa, która w ciągu danego roku szkolnego uzyska największą sumę punktów 
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3. STRATY PUNKTOWE - ZACHOWANIE GODNE UCZNIA I SPORTOWCA 

 

   Uczeń traci taką ilość punktów, jaką mógłby zdobyć za zajęcie I miejsca w zawodach w których nie wziął udziału z własnej winy -   

bez   usprawiedliwienia rodziców (opiekunów) 

   Jeśli w/w sytuacja powtórzy się trzykrotnie, uczeń zostaje wykreślony z konkursu 

   Uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował się w sposób naruszający dobre imię 

szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte normy poprawnego zachowania 

   Uczeń traci połowę punktów zdobytych jeśli na I semestr lub na koniec roku szkolnego otrzymał jedną ocenę niedostateczną (jeśl i 

otrzymał dwie lub więcej ocen niedostatecznych traci wszystkie dotychczas zdobyte punkty) 

   Uczeń traci połowę punktów zdobytych jeśli na I semestr lub na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę z zachowania gorszą niż 

poprawna 

   Uczeń, który w trakcie trwania zawodów zachował się w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie  

przyjęte normy poprawnego zachowania może być całkowicie usunięty z konkursu (decyzję podejmują nauczyciele wychowania 

fizycznego w porozumieniu z dyrektorem szkoły). 

   Za nie sportowe zachowanie się, odejmuje się 200 pkt. 

 

4.  PUNKTACJA 

 

a) punktacja za osiągnięcia sportowe (udział w Igrzyskach Sportowych) 

 

Lp. 

IGRZYSKA SPORTOWE 

(w ramach kalendarza 

SZS) 

MIEJSCE - PUNKTY 
UDZIAŁ- 

PUNKTY 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
XI-

XX 

XXI- 

XXX 
 

1. SZKOLNE 50 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 15 10 

2. GMINNE 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 30 20 

3. MIĘDZYGMINNE 150 130 110 100 95 90 85 80 75 70 65 50 30 

4. POWIATOWE 200 190 180 160 150 130 110 100 90 80 70 50 40 

5. REJONOWE 500 450 400 350 300 250 200 180 150 120 100 80 60 
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6. WOJEWÓDZKIE 1000 900 800 700 650 600 550 400 350 300 200 150 100 

7. MIĘDZYWOJEWÓDZKIE 1500 1300 1100 1000 950 900 850 800 750 700 650 500 300 

8. OGÓLNOPOLSKIE 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 900 700 500 

 

 

b) punktacja za naukę i zachowanie 

 

-   za średnią ocen ze wszystkich przedmiotów:  

 

 

Lp. ŚREDNIA 

 

      ILOŚĆ PUNKTÓW 

 

1. wyższa niż 5,00  600 pkt. 

 2. 5,00 - 4,75  500 pkt. 

3. 4,74 - 4,50  400 pkt. 

4. 4,49 - 4,00  300 pkt. 

5. 3,99 - 3,50  200 pkt. 

6. 3,49 - 3,00  100 pkt. 

7. 2,99 - 2,50    50 pkt. 

 

 

-   za zachowanie:  
 

 wzorowe  - 300 pkt. 

 b.dobre    - 200 pkt. 

 dobre        - 100 pkt. 

 poprawne  - 50 pkt 
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c) za udział w innych imprezach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym (zajęcia rekreacyjno – 

sportowe, wyjazdy na basen, lodowisko, rajdy rowerowe, itp):  

 

   10 punkt za udział w zajęciach  

   15 punktu jeżeli zajęcia obywają się w sobotę  

   za udział w meczu towarzyskim - 50 pkt. 

   za udział w rajdzie pieszym, rowerowym lub wycieczce górskiej - 50 pkt. (za każdy dzień) 

   za pobicie rekordu szkoły - 100 pkt. 

   przygotowanie gazetki - 20 pkt 

   sędziowanie - 10 pkt 

   pomoc w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie szkoły: 10 punkt za każdą pomoc.  

 

5) PUNKTACJA DRUŻYNOWA 

   Każdy zawodnik drużyny otrzymuje punkty jak za indywidualny udział w zawodach (miejsce drużyny decyduje o liczbie punktów) 

   Zawodnicy rezerwowi (z których nie skorzystał opiekun w trakcie zawodów) otrzymują odpowiednią ilość punktów  

   W przypadkach nieujętych w regulaminie decyduje organizator - SIS.  

 

6) NAGRODY 

   Uczeń i uczennica którzy zwyciężyli w klasyfikacji na najwszechstronniejszego sportowca szkoły otrzymują pamiątkową 

statuetkę.  

   Uczniowie, którzy uzyskają miejsca 2 – 6 w klasyfikacji na najwszechstronniejszego sportowca szkoły otrzymują dyplomy 

pamiątkowe  

   Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów zdobywa pierwsze miejsce i otrzymuje Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły  

 

 

Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

Opracowanie: mgr Krzysztof Łuciów  


