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1). Cele konkursu:          

1. popularyzacja sportu w szkole i środowisku,     

2. zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności 
sportowych,  

3. wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów - 
sportowców szkoły,  

 

2).Termin trwania konkursu: wrzesień 2016- czerwiec 2017 

3). Odpowiedzialny: nauczyciel w-f 

4). Warunki uczestnictwa: 

- zdobycie przynajmniej 200 pkt. za udział w dowolnej (punktowanej) imprezie 
sportowej (kilku imprezach sportowych); 

- uczeń, który zdobędzie min. 200 pkt. za sport, dwa razy w roku (klasyfikacja 
śródroczna i końcoworoczna), otrzymuje również dodatkowe punkty za ocenę            
z zachowania przyznawaną przez wychowawcę (patrz tabela nr 2). 

- klasyfikacja punktowa prowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt i oddzielnie dla 
chłopców.  

5). Punktacja: 

a).  Punktacja za osiągnięcia w szkole (udział w Igrzyskach Sportowych lub 
Gimnazjadzie) 

tabela 1  

Lp. 
IGRZYSKA SPORTOWE 
 

MIEJSCE - PUNKTY UDZIAŁ   

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

XXI - XXX  PUNKTY 

1. SZKOLNE 50 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 15 10 
2. POWIATOWE 200 190 180 160 150 130 110 100 90 80 70 50 40 

3. REJONOWE 500 450 400 350 300 250 200 180 150 120 100 80 60 

4. WOJEWÓDZKIE 1000 900 800 700 650 600 550 400 350 300 200 150 100 
5. MIĘDZYWOJEWÓDZKIE 1500 1300 1100 1000 950 900 850 800 750 700 650 500 300 
6. OGÓLNOPOLSKIE 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 900 700 500 

  

b). Punktacja zachowanie: punkty przyznawane są 2 razy w roku szkolnym ( na 
koniec  I okresu  oraz II okresu). 

Tabela 2 .  Punkty   za ocenę z zachowania: 

wzorowe 100 pkt 

bardzo dobre-  80 pkt 

dobre     60 pkt 

poprawne     40 pkt 

nieodpowiednie   - 80 pkt  

naganne  - 100 pkt  



 

c). Za udział w innych imprezach sportowych: 

              - za udział w zawodach towarzyskich  50 pkt. 

              - za pobicie rekordu szkoły 150 pkt. 

 

d). Punktacja drużynowa:  

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

              - zawodnicy rezerwowi (którzy nie wzięli udziału           
w zawodach, a byli na nie gotowi) otrzymują połowę 
punktów. 

 e). Straty punktowe: 

-  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). Dotyczy to również 
odmówienia przez ucznia udziału w zawodach; 

- 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; 

- za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być 
całkowicie usunięty z konkursu (decyzję podejmuje 
opiekun konkursu w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły). 

f). Promowanie sportowców: 

- aktualne wyniki konkursu wywieszane będą na sportowej gazetce szkolnej oraz 
na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum im.M.Kopernika w Karczmiskach  
(zs.karczmiska.com)  w zakładce konkursy. 

- aktualizacja odbywa się po każdych zawodach, w których brali udział uczniowie 
naszej szkoły. W przypadku dłuższej przerwy aktualizacji dokonuje się raz                     
w miesiącu.  

- szczegółowe tabele przyznawanych punktów dostępne są u nauczyciela 
prowadzącego konkurs.  

- uczniowie którzy w końcowej klasyfikacji zajęli miejsca 1-5 otrzymają dyplomy 
i nagrody rzeczowe a 6-10 pamiątkowe dyplomy.  

g). Postanowienia końcowe 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego 

regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem 

 

 




