
 

XV edycja Konkursu „Mistrzem być” o Puchar Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2020/21 

ORGANIZATOR 

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku 

CEL GŁÓWNY 

Wyłonienie najlepszej klasy na poszczególnych poziomach. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Motywowanie do systematycznej i efektywnej nauki. 

2. Integracja zespołów klasowych. 

3. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie. 

4. Uczenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

5. Promowanie postaw przedsiębiorczości i gospodarności. 

6. Zachęcanie do przyjmowania ról i zadań ważnych dla klasy i kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za ich wykonanie. 

7. Uwrażliwienie na porządek i estetykę miejsc. 

8. Rozwijanie umiejętności gospodarowania swoim wolnym czasem z korzyścią dla zespołu. 

REGULAMIN 

1. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2020 r. i trwa do końca maja 2021 r. 

2. Rywalizacja odbywa się na wszystkich poziomach klas. 

3. W klasach IV – VIII konkurs obejmuje: 

I. Wyniki nauczania  

II. Wyniki ocen z zachowania 

III. Zaangażowanie klas w całoroczną akcję NIE SAMĄ NAUKĄ ŻYJE SZKOŁA: 

- Światowy Dzień Origami – każda klasa przygotowuje do oceny 3 prace, biorąc pod uwagę 

kryteria: I estetyka i precyzja – 0-1 p.  II wierność sztuce origami (bez klejenia, nacinania, 

szycia) 0-1 III terminowość 0-1  (termin oddania prac do 30 października, godzina 12:00) 

- Dzień Szelek – 20.10 – każdy uczeń ubrany w szelki otrzymuje 1 punkt dla swojej klasy  



- Dzień Czarnego Kota – 17.11 – każdy uczeń ubrany na czarno otrzymuje 1 punkt dla swojej 

klasy 

- Dzień Guzika – 12. 12 – każdy uczeń, który wyeksponuje guziki w górnej części garderoby 

(nie liczą się spodnie) otrzymuje punkt dla swojej klasy 

- Międzynarodowy Dzień Spodni Dresowych – 21.01 – każdy uczeń, który przyjdzie do szkoły 

w spodniach dresowych otrzymuje 1 punkt dla swojej klasy 

- Dzień Świętego Walentego – 12.02 – każdy uczeń ubrany na czerwono otrzymuje 1 punkt 

dla swojej klasy  

- Wszyscy wszystkim ślą życzenia – każda klasa przygotowuje (ręcznie, nie komputerowo) 

kartkę świąteczną z życzeniami dla całej szkoły i umieszcza ją na padlecie do 18 grudnia; 

kryteria oceny: I estetyka i związek z tematem – 0-2p. II – pomysłowość 0-1p. III – treść 

życzeń 0-3p. IV – terminowość 0-1p.  

- Jak się uczyć, żeby się nauczyć? – każda klasa opracowuje 10 rad skutecznego uczenia się 

do 1.02; kryteria oceny: I - zgodność z tematykę 0-1p. II – terminowość 0-1p.  

4. W klasach I – III konkurs obejmuje: 

I. Zaangażowanie klas w całoroczną akcję NIE SAMĄ NAUKĄ ŻYJE SZKOŁA: 

- Światowy Dzień Origami – każda klasa przygotowuje do oceny 3 prace, biorąc pod uwagę 

kryteria: I estetyka i precyzja – 0-1 p.  II wierność sztuce origami (bez klejenia, nacinania, 

szycia) 0-1, III terminowość 0-1 (termin oddania prac do 30 października, godzina 12:00) 

- Dzień Szelek – 20.10 – każdy uczeń ubrany w szelki otrzymuje 1 punkt dla swojej klasy  

- Dzień Czarnego Kota – 17.11 – każdy uczeń ubrany na czarno otrzymuje 1 punkt dla swojej 

klasy 

- Dzień Guzika – 12. 12 – każdy uczeń, który wyeksponuje guziki w górnej części  garderoby 

(nie liczą się spodnie) otrzymuje punkt dla swojej klasy 

- Międzynarodowy Dzień Spodni Dresowych – 21.01 – każdy uczeń, który przyjdzie do szkoły 

w spodniach dresowych otrzymuje 1 punkt dla swojej klasy 

- Dzień Świętego Walentego – 12.02 – każdy uczeń ubrany na czerwono otrzymuje 1 punkt 

dla swojej klasy  

- Wszyscy wszystkim ślą życzenia – każda klasa przygotowuje (ręcznie nie komputerowo) 

kartkę świąteczną z życzeniami dla całej szkoły i umieszcza ją na padlecie do 18 grudnia; 

kryteria oceny: I estetyka i związek z tematem – 0-2p. II – pomysłowość 0-1p. III – treść 

życzeń 0-3p. IV – terminowość 0-1p.  



5. Do oceny zadań klasowych zostaje powołana komisja, w skład której wchodzą 

opiekunowie SU oraz pięciu członków SU. 

6. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach podliczają opiekunowie SU. 

7.. Informacje o przebiegu rywalizacji i uzyskanych punktach w klasyfikacji zamieszczone 

zostaną na gazetce SU oraz będą przekazywane wychowawcom na platformie Microsoft 

Teams. 

8. Zwycięska klasa na poziomie klas I – VII otrzyma dyplom i Puchar Dyrektora Szkoły, a 

zwycięska klasa na poziomie klas VIII otrzyma dyplom dla klasy oraz indywidualne medale 

pamiątkowe. 

 

                                                                                                                            Opiekunowie SU 

                                                                                                                           

 

 


