
„Ekstraklasa”  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy  

  

I. Cele „Ekstraklasy” : 
• integracja uczniów poprzez wspólne działania i rywalizację z zachowaniem zasady „fair play", 
• promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów, 
• podniesienie frekwencji uczniów, 
• motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce, 
• motywowanie uczniów do rozwoju zainteresowań i zdolności poprzez udział  

w konkursach, olimpiadach i zawodach, 
• motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły, środowiska lokalnego  

i innych ludzi 
 
  

II. W  „Ekstraklasie”  biorą udział wszystkie klasy ZSP z podziałem na pion klas technikum  
i ZSZ i Szkoły BranŜowej.  

III.  W ramach rywalizacji ocenie podlegać będą: 
 
 
L.p. Kategoria podlegająca ocenie 

 
Punkty moŜliwe do zdobycia Uwagi 

1. Średnia ocen (semestralnie)   powyŜej 4,0 - 15 pkt.  
3,5 – 3,99 – 10 pkt.,  
3,01 – 3,49 -  5 pkt.  

Dodatkowe punkty za I, II i III 
miejsce odpowiednio  3, 2, 1 pkt. 

punktacja na 
koniec seme-
stru 

2. Frekwencja klasy (semestralnie) powyŜej 95% - 15 pkt.   
90,0- 94,9%  – 10 pkt.  
85,0- 89,99 %- 5 pkt.  

Dodatkowe punkty za I, II i III 
miejsce odpowiednio  3 , 2, 1 
pkt. 

punktacja na 
koniec seme-
stru 

3. Spóźnienia (semestralnie) do 50 spóźnień w klasie  
w semestrze- 15 pkt.  

51-100 – 10 pkt.  
101-150 – 5 pkt.  

Dodatkowe punkty dla klasy  
z najmniejszą liczbą spóźnień,  
za I, II i III miejsce odpowiednio  
3,  2, 1 pkt. 

punktacja na 
koniec seme-
stru 

4. Udział w konkursach szkolnych   
i szkolnych zawodach sportowych   

dla uczestnika za udział 1 pkt.,  
dodatkowo za zajęcie miejsca:  

I - 5 pkt.  
II – 3 pkt.  
III – 1 pkt.  

Punkty są przydzielane wy-
łącznie uczestnikom, a nie 
obsłudze.  

punktacja co 
miesiąc 
z imienną 
listą uczestni-
ków 

5. Udział w konkursach  i zawodach spor-
towych międzyszkolnych   
 i powiatowych 

dla uczestnika za udział 3 pkt.  
Dodatkowo za zajęcie miejsca  

I - 10 pkt.   
II – 7 pkt.   
III – 5 pkt.    

Punkty są przydzielane wy-
łącznie uczestnikom. 

punktacja co 
miesiąc 
z imienną 
listą uczestni-
ków 



6. Udział w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych oraz zawodach spor-
towych powyŜej szczebla powiatowego   

za udział 10 pkt. 
Dodatkowo za zajęcie miejsca  

I - 15 pkt.  
II – 10 pkt.  
III – 7 pkt. 

Punkty są przydzielane wy-
łącznie uczestnikom. 

punktacja co 
miesiąc 
z imienną 
listą uczestni-
ków 

7.. Praca na rzecz szkoły – organizacja  
 i pomoc  
w przygotowaniu imprez szkolnych: np. 
Drzwi otwarte, obsługa techniczna za-
wodów sportowych itp. 

dla poszczególnych  uczniów – 1 
pkt. 

punktacja co 
miesiąc 
z imienną 
listą uczniów 

8. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 
(obchody świąt i uroczystości , udział  
w projektach, poczet sztandarowy, 
MRM…) 

3 pkt. dla uczestnika za kaŜdą 
aktywność 

punktacja co 
miesiąc 
z imienną 
listą uczniów 

9. Praca w wolontariacie, krwiodawstwo 3 pkt. dla uczestnika za kaŜdą 
udokumentowaną aktywność 

punktacja co 
miesiąc 
z imienną 
listą uczestni-
ków 

10. Akcje charytatywne  (np.: Góra Grosza, 
WOŚP, zbiórka baterii, nakrętek, itp..) 

niezaleŜnie od ilości uczniów 
uczestniczących w danej akcji-  
raz w semestrze dla klasy – 3 
pkt. za udział w kaŜdym działa-
niu 

punktacja 
semestralna 
 

11. Redagowanie sprawozdań  z podjętych 
działań (z wyjść,  wyjazdów, wycieczek, 
konkursów, zawodów sportowych, pro-
jektów, prowadzenie kroniki klasowej) i 
publikowanie na stronie szkoły 

2 pkt. za opublikowane kaŜde 
sprawozdanie (po sprawdzeniu 
przez wychowawcę lub osobę  
odpowiedzialną) 

punktacja co 
miesiąc 
z imienną 
listą uczniów 

12. Dbałość o wystrój klasy i szkoły ( np.: 
gazetki tematyczne) 

maksymalnie 3 pkt.  za kaŜde 
działanie - ocenia Samorząd 
Szkolny po otrzymaniu informacji 
 

punktacja co 
miesiąc 

13. Czytelnictwo punkty za miejsce (raz  
w semestrze) dla klasy  
i najlepszych czytelników 
w szkole 

I – 6 pkt. 
II – 4 pkt. 
III – 2 pkt. 

punktacja na 
koniec seme-
stru 

14. Samorząd Szkolny klasa, której uczeń zostaje 
członkiem SU i aktywnie w nim 
pracuje moŜe otrzymać maksy-
malnie 5 pkt.  
Ocenę zaangaŜowania przepro-
wadza opiekun samorządu. 

punktacja na 
koniec seme-
stru 

15. Dodatkowe działania kaŜdy nauczyciel moŜe (1 raz  
w semestrze) przyznać jednej 
klasie maksymalnie 5 punktów 
za pomoc  
w realizowanych przez niego 
przedsięwzięciach. 
 

punktacja na 
koniec seme-
stru 



16. Inicjatywy uczniowskie (organizacja lub 
współudział  w obchodach np. świąt 
nietypowych)  

• Za przygotowanie  
i przeprowadzenie akcji dla or-
ganizatorów – do 10pkt. 

• Inne klasy za włączenie się  
w organizację do 5 pkt.  

• Udział uczniów z poszczegól-
nych klas w proponowanym 
działaniu obliczany procento-
wo: 

1% - 10% - 1 pkt. 
11%- 20% - 2 pkt. 
21% - 30% - 3 pkt. 
31%- 40% - 4 pkt. 
41%- 50% -  5pkt. 
51% - 60% - 6 pkt. 
61%- 70% - 7 pkt. 
71% - 80% - 8 pkt. 
81%- 90% - 9 pkt. 
91% - 100% - 10 pkt. 

 

punktacja co 
miesiąc 

 

  
IV. Zasady podliczania punktów: 

 
• Sprawozdanie w formie wypełnionej tabeli składa co miesiąc wychowawca lub osoba przez 

niego wyznaczona do 10. kaŜdego następnego miesiąca. 
• Informacje muszą być potwierdzone podpisem  wychowawcy klasy lub organizatora działania.  
• Wpisanie do sprawozdania danych niezgodnych z prawdą wiąŜe się z dyskwalifikacją klasy  

w danym semestrze. 
• Podsumowanie wyników klas odbywa się pod koniec  I i II semestru.  
• W przypadku  nie złoŜenia sprawozdania w określonym terminie klasa nie otrzy-

muje punktów w danym miesiącu. 
• Klasy programowo najwyŜsze mają podliczane punkty tylko za pierwszy semestr, a nagrodę 

otrzyma jedna, najlepsza klasa. 
 

V. Nagrody 
 

Nagrodę osobno dla klas Technikum i ZSZ ustala oraz przyznaje Dyrektor ZSP w Oleśnicy po podsu-
mowaniu przez zespół wyników w bieŜącym roku szkolnym. 
 
Miejsce I – ……………. zł Nagroda Dyrektora Szkoły - nagroda pienięŜna na dofinansowanie wycieczki 
klasowej lub inne działania integrujące klasę, 
 
Miejsce II - ………………. zł Nagroda Dyrektora Szkoły - nagroda pienięŜna na dofinansowanie wycieczki 
klasowej lub inne działania integrujące klasę 
 
Miejsce III - ……………. zł Nagroda Dyrektora Szkoły - nagroda pienięŜna na dofinansowanie wycieczki 
klasowej lub inne działania integrujące klasę 
 
Klasy programowo najwyŜsze-  miejsce I - ……………. zł Nagroda Dyrektora Szkoły - nagroda pienięŜna 
na dofinansowanie wycieczki klasowej lub inne działania integrujące klasę). 
  

  


