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1. CELE KONKURSU 
 

 Celem konkursu jest: 

- promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw uczniów, 

- kreowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych, 

- zapobieganie agresji w szkole, 

- rozwijanie odpowiedzialności za własne środowisko rówieśnicze. 

 

 

2. ORGANIZATORZY 
 

 Organizatorem konkursu jest Zespół Wychowawczy koordynowany przez pedagoga 

szkolnego - Rzecznika Praw Ucznia. 

 

 

3. UCZESTNICY KONKURSU  

 
 W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie. 

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy 

IV-VI. 

 

 

4. PRZEBIEG KONKURSU, KRYTERIA OCENY UCZNIÓW 
 

 Na początku półrocza każdy uczeń ma na swoim koncie 0 punktów. W ciągu półrocza 

w zależności od prezentowanej postawy może zdobywać dodatkowe punkty (za przejawy 

pozytywnego zachowania) lub tracić je (za przejawy negatywnego zachowania) zgodnie 

z zasadami przedstawionymi w poniższej tabeli. 

 

Przez całe półrocze nauczyciele umieszczają uczniom w e-dzienniku uwagi pozytywne 

i negatywne, przydzielając za nie odpowiednie punkty. 

Za wpisy te odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele. Każdy wpis do SuperLigi w dzienniku 

elektronicznym wymaga szczegółowego opisu. Uwagi zgłaszane przez 

pracowników niepedagogicznych szkoły oraz rodziców odnotowują wychowawcy klas wpisując 

nazwisko osoby, która zgłosiła zaistniałe zdarzenie. 

Na koniec każdego półrocza wychowawca sumuje punkty zdobyte przez uczniów.  

 

 

Pedagog szkolny spośród wszystkich uczniów szkoły (ale osobno w kategorii klas I-III 

i klas IV-VI) wyłania 3 osoby, które w danym półroczu otrzymały najwyższą ilość punktów. 

Uczniowie ci otrzymują dyplomy gratulacyjne na apelu podsumowującym dane półrocze. 

Uczniowie, którzy w ciągu jednego półrocza stracili 20 punktów nie otrzymują 

w tym półroczu dyplomu, nie mogą także zdobyć tytułu Giganta Roku. 
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Uczeń, który w ciągu całego roku szkolnego zgromadził na swoim koncie najwięcej 

punktów (i nigdy nie stracił 20 punktów) na zakończenie roku szkolnego otrzymuje z rąk 

Dyrektora Szkoły zaszczytny tytuł „Giganta Roku” oraz puchar. 

Lp. 
UWAGI POZYTYWNE 
PUNKTY DODATNIE 

PUNKTY 
PUNKTY 

PRZYZNAJE 

1.  
Samodzielne przygotowanie pomocy na lekcje 

(prezentacje, albumy, zielniki, makiety, itp.) 

5 pkt do 10 pkt Nauczyciel 

2.  
Aktywna i systematyczna praca w kołach przedmiotowych 
i zainteresowań. Nie przyznajemy punktów za bierne 
uczestnictwo. 

5 do 25 pkt 
(5 pkt za każde 
spotkanie) 

Nauczyciel 

3.  Pomoc koleżeńska w nauce za wiedzą nauczyciela 5 pkt każdorazowo Nauczyciel 

4.  
Promocja szkoły (festyn szkolny, „Dzień otwarty szkoły”, 
wydawanie gazetki, folderu i inne)  

5 pkt do 20 pkt Nauczyciel 

5.  
Praca na rzecz klasy (np. dyżury, dbanie o kwiaty lub 
dekorację sali)  

5 pkt Nauczyciel 

6.  
Pomoc w organizacji imprez klasowych i uroczystości 
szkolnych  

5 pkt do 10 pkt Nauczyciel 

7.  
Praca w aktywie bibliotecznym  5 pkt za dyżur Nauczyciel 

biblioteki 

8.  Udział w akcji charytatywnej  5 do 20 pkt Nauczyciel 

9.  

Uczestnictwo w kuratoryjnych konkursach 
przedmiotowych: 
a. Etap szkolny 
b. Etap rejonowy 
c. Etap wojewódzki 
d. Laureat  

 
 
10 pkt 
20 pkt 
30 pkt 
40 pkt 

Nauczyciel 

10.  

Uczestnictwo w pozaszkolnych konkursach i zawodach 
sportowych: (wymagana nazwa konkursu) 
a. Udział 
b. Wyróżnienie (finalista zawodów) 
c. Laureat (miejsce na podium)  

 
 
10 pkt 
20 pkt 
30 pkt 

Nauczyciel 

11.  

Uczestnictwo w szkolnych konkursach i zawodach 
sportowych: (wymagana nazwa konkursu) 
a. Udział 
b. Wyróżnienie (finalista zawodów) 
c. Laureat (miejsce na podium) 

 
 
5 pkt 
15 pkt 
20 pkt 

Nauczyciel 

12.  

Reprezentowanie szkoły z Pocztem Sztandarowym: 
a. Na terenie szkoły w czasie zajęć 
b. Na terenie szkoły poza zajęciami 
c. Poza terenem szkoły w godzinach lekcyjnych 
d. Poza terenem szkoły w czasie wolnym od nauki  

 
5 pkt 
10 pkt 
10 pkt 
20 pkt 

Opiekun Pocztu 
Sztandarowego 
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13.  

Otrzymanie pochwały przewidzianej w Statucie Szkoły: 
a. Od Wychowawcy klasy 
b. Od Dyrektora szkoły  

 

40 pkt 

80 pkt 

Wychowawca 
Dyrektor 

14.  
Przygotowanie do występu  5 do 25 pkt (5 pkt 

za każdą próbę) 

Nauczyciel 

15.  
Udział w występach szkolnych w czasie lekcji  10 pkt za każdy 

występ 

Nauczyciel 

16.  
Udział w występie szkolnym poza lekcjami  20 pkt za każdy 

występ 

Nauczyciel 

17.  
Rola wymagająca szczególnych przygotowań (nauka 

tekstu, śpiew solo, taniec, itp.)  

jednorazowo 5 do 

15 pkt 

Nauczyciel 

18.  

Udział w programie „W przyjaźni z matematyką” 
a. Mistrz rachowania 
b. Mistrz matematyki 
c. Zbiór zadań SP-19 
d. Matematyka na co dzień 

 
20 pkt 
30 pkt 
5 do 10 pkt 
20 pkt 

 

19.  
Zakrętki na cele charytatywne 5 do 20 pkt 

Max. ilość punktów 
w miesiącu - 20. 

 

20.  
Przejawy pozytywnego zachowania nie uwzględnione 

w regulaminie. 

5 pkt do 30 pkt Nauczyciel 

 

Lp. 
PUNKTY DODATNIE PRZYZNAWANE 

JEDNORAZOWO NA KONIEC PÓŁROCZA 
PUNKTY 

PUNKTY 

PRZYZNAJE 

21.  
Wyjątkowy wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, 
obowiązkowość   

15 pkt Wychowawca 

22.  Punktualność (100%)  10 pkt Wychowawca 

23.  
Efektywne pełnienie funkcji w samorządach: 
a. Samorząd Klasowy 
b. Samorząd Uczniowski  

 
10 pkt 
20 pkt 

Wychowawca 
opiekun SU 

24.  
Wyróżniająca się wysoka kultura osobista w szkole i poza 
nią  

15 pkt Wychowawca 

25.  

Aktywne czytelnictwo. Laureaci w klasach: 
a. 1 miejsce 
b. 2 miejsce 
c. 3 miejsce  

 
30 pkt 
20 pkt 
10 pkt 

Nauczyciel 

biblioteki 

26.  

Zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasie w konkursie 

ekologicznym: 

a. 1 miejsce 

b. 2 miejsce 

c. 3 miejsce  

 

 

30 pkt 

20 pkt 

10 pkt 

Wychowawca 
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Lp. 
UWAGI NEGATYWNE 

PUNKTY UJEMNE  

1.  Niewypełnianie obowiązków dyżurnego  -5 pkt Nauczyciel 

2.  Niewypełnianie poleceń nauczyciela  -10 do -5 pkt Nauczyciel 

3.  Niewywiązywanie się ze zobowiązań  -5 pkt Nauczyciel 

4.  Brak zeszytu korespondencyjnego  -5 pkt Nauczyciel 

5.  
Brak okładki na podręczniku wypożyczonym z biblioteki  
szkolnej  

-5 pkt 
każdorazowo 

Nauczyciel 

6.  Nieuzasadnione spóźnienie na lekcje  -5 pkt Nauczyciel 

7.  

Ucieczka z lekcji (także z obowiązkowych zajęć 

pozalekcyjnych)  

-10 pkt 

jednorazowo 

Nauczyciel 

lub 

Wychowawca 

8.  
Godziny nieusprawiedliwione (także z obowiązkowych 

zajęć pozalekcyjnych)  

-10 pkt za każdą 

godzinę  

Nauczyciel 

9.  Notoryczny brak obuwia zmiennego  -10 pkt  Wychowawca 

10.  

Przebywanie na terenie szkoły bez wiedzy i zgody 

nauczyciela (przed lekcjami, w czasie zajęć lekcyjnych 

i świetlicowych oraz po lekcjach)  

-20 pkt do -5 pkt Nauczyciel 

11.  
Używanie podczas lekcji telefonu komórkowego, urządzeń 

elektronicznych np. MP3 i innych  

-10 pkt Nauczyciel 

12.  

Samowolne wychodzenie: 
a. Podczas przerw na podwórko szkolne w czasie zakazu 
wychodzenia  
b. Poza teren szkoły  

 
-10 do -5 pkt 
 
-20 pkt 

Nauczyciel 

13.  

Przeszkadzanie na lekcji, (głośna rozmowa z innymi 

uczniami, chodzenie po sali bez zgody nauczyciela, jedzenie 

lub picie, itp.)  

-5 pkt Nauczyciel 

14.  Wulgarne słownictwo  -20 do -10 pkt Nauczyciel 

15.  Niewłaściwe zachowanie się w świetlicy i stołówce szkolnej  -20 pkt do -5 pkt Nauczyciel 

16.  Niewłaściwe zachowanie podczas apeli, uroczystości  -10 do -5 pkt Nauczyciel 

17.  
Zaśmiecanie szkoły i  dewastacja mienia (budynek i  teren 
wokół szkoły)  

-30 pkt do -5 pkt Nauczyciel 

18.  Umyślne niszczenie cudzej własności  -30 pkt d0 -10 pkt Nauczyciel 

19.  Niewłaściwe zachowanie na wycieczce  -30 pkt do -5 pkt Nauczyciel 

20.  

Niestosowny strój i wygląd (makijaż, wyzywający ubiór, 
ubrania z napisami, obrazkami o obraźliwej treści  lub 
świadczącej o przynależności do subkultur albo klubów 
sportowych) 

-10 pkt Nauczyciel 

21.  Podważanie i komentowanie poleceń nauczyciela na lekcji  -10 pkt Nauczyciel 
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22.  
Aroganckie odzywanie się do nauczyciela i innych 
dorosłych  

-10 pkt Nauczyciel 

23.  Kradzież cudzego mienia  -50 pkt Nauczyciel 

24.  Oszustwa i kłamstwa  -50 pkt do -20 pkt Nauczyciel 

25.  Wyłudzanie pieniędzy  -60 pkt Nauczyciel 

26.  Dokuczanie innym, przezywanie, izolowanie od grupy, itp.  -10 pkt Nauczyciel 

27.  Agresywne zachowanie, stosowanie przemocy fizycznej  -20 do -10 pkt Nauczyciel 

28.  Nakłanianie, zmuszanie innych do zachowań negatywnych  -20 pkt Nauczyciel 

29.  Bójki uczniowskie  -50 pkt do -20 pkt Nauczyciel 

30.  Zorganizowana przemoc  -100 pkt Nauczyciel 

31.  Cyberprzemoc  -50 pkt do -10 pkt Nauczyciel 

32.  
Palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie innych 

używek  

-100 pkt Nauczyciel 

33.  Bieganie podczas przerw  -5 pkt Nauczyciel 

34.  

Stwarzanie zagrożenia poprzez przynoszenie do szkoły 

niebezpiecznych przedmiotów (wskaźników laserowych, 

ostrych narzędzi, zapałek bądź zapalniczek, itp.)  

-20 pkt Nauczyciel 

35.  

Otrzymanie nagany przewidzianej w Statucie Szkoły: 

a. Od Wychowawcy klasy 

b. Od Dyrektora szkoły  

 

-50 pkt 

-100 pkt 

 
Wychowawca 
Dyrektor 

36.  
Przejawy negatywnego zachowania nie uwzględnione 

w regulaminie. 

-30 pkt do -5 pkt Nauczyciel 

 


