
REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZA JEDENASTKA” 

 

I CELE KONKURSU 

- Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego, rozwijania 
swoich zdolności i zainteresowań. 
- Propagowanie pozytywnych wzorców zachowania. 
- Wdrażanie do odpowiedzialnego współzawodnictwa, przestrzegania zasad 
zdrowej rywalizacji. 
- Motywowanie uczniów do zaangażowania w życie szkoły. 
- Zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach sportowych. 
- Motywowanie uczniów do podejmowania inicjatywy na rzecz społeczności 
szkolnej i nie tylko. 
- Promowanie działalności charytatywnej i wolontariatu. 
- Zachęcanie do promowania szkoły w różnych środowiskach. 
 

     II ZASADY PRZYZNAWANIA TYTUŁU I NAGRODY DLA     

       „NAJLEPSZEJ JEDENASTKI ” 

 
1. Konkurs polega na wyłonieniu najlepszych 11 uczniów w danym roku 

szkolnym. 
2. Konkurs trwa cały rok szkolny. 
3. Rozstrzygnięcie odbędzie się po końcowo rocznej konferencji 

klasyfikacyjnej, a ogłoszenie wyników w dniu zakończenia roku szkolnego. 
4. W konkursie uczestniczą uczniowie klas 4 – 8. 
5. Uczniów zgłaszają pisemnie wychowawcy do dnia 05.06 danego roku 

szkolnego do opiekunów SU. 
6. Zgłoszenie polega na wpisaniu w arkuszu zgłoszenia wszystkich osiągnięć 

ucznia według załączonej tabeli (załącznik nr 1). 
7. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i tytułu „najlepszej jedenastki” 

podejmuje Prezydium SU i opiekunowie po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej. 

8. Nagrody wręczane są na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
9. Nagrodą jest statuetka oraz nagrody rzeczowe ufundowaneprzez Radę 

Rodziców. 
10. Każdy z laureatów konkursu otrzyma tytuł „Najlepszy z jedenastki w roku 

szkolnym 20__/20__”. 

 

 



 

      III WARUNKI OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA TYTUŁU I NAGRODY 

1. Uzyskanie wysokich wyników w nauce; 
 za I półrocze średnia ocen minimum: 4,0 dla klas 7-8 oraz 4,25 dla 

klas 4-6,   
 na koniec roku średnia ocen minimum: 4,5 dla klas 7-8 oraz 4,75 

dla klas 4-6. 
2. Ocena śródroczna i końcowo roczna z zachowania przynajmniej bardzo 

dobra. 
3. Osiąganie sukcesów w konkursach przedmiotowych, sportowych, 

artystycznych na szczeblu pozaszkolnym. 
4. Reprezentowanie szkoły na imprezach pozaszkolnych. 
5. Aktywny udział w życiu klasy i szkoły – udział w uroczystościach,  

organizowanie imprez, aktywna praca w organizacjach szkolnych, udział w 
akcjach charytatywnych, wychodzenie z inicjatywą dotyczącą spraw uczniów. 

6. Wyróżnianie się wysokim poziomem kultury osobistej, bycie koleżeńskim i 
odpowiedzialnym. 

7. Tytuł „Najlepszej jedenastki” uzyska 11 uczniów, którzy zdobędą największą 
łączną liczbę punktów za swoje osiągnięcia dotyczące  wyżej wymienionych. 

8. Punkty będą przyznawane zgodnie z punktacją zawartą w załączniku nr 2 do 
osiągnięć ucznia spisanych w arkuszu zgłoszenia. 

9. Uczeń nominowany do tytułu „Najlepszy z jedenastki” (lub jego rodzice) ma 
prawo do rezygnacji na każdym etapie procedury przyznawania tytułu. 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

PUNKTACJA KONKURSU „NAJLEPSZA JEDENASTKA” 

 

WYNIKI W NAUCE – średnia ocen  
Za I półrocze  5,0 - 5,1 10 pkt. 
 5,2 - 5,3 15 pkt. 
                       5,4 - 5,5 20 pkt. 
                       5,6 - 5,7 25 pkt. 
  
Na koniec roku 5,0-5.1 10 pkt 
                       5,2 – 5,3 15 pkt 



 5,4 – 5,5 20 pkt. 
 5,6 – 5,7 25 pkt. 
  
SUKCESY W KONKURSACH, 
ZAWODACH, 
PRZEGLĄDACH,WYSTAWACH  
- indywidualne 

 

Sukces w konkursie szkolnym 15, 10, 5 pkt. za miejsca odpowiednio 
1,2,3. 
lub gdy nie ma miejsc.10 pkt. za tytuł  
laureata, 5 pkt wyróżnienie 

Sukces w konkursie miejskim 
(przedmiotowy, artystyczny, sportowy) 

30, 25, 20 pkt. za m. odpowiednio 1,2,3 i  
15 pkt. za tytuł finalisty (lub wyróżnienie) 
lub gdy nie ma miejsc 25 pkt. za tytuł  
laureata i 15 pkt. za finalistę(lub 
wyróżnienie) 

Sukces w konkursie powiatowym 
(przedmiotowy, artystyczny, sportowy) 

35, 30, 25 pkt. za m. odpowiednio 1,2,3 i  
20 pkt. za tytuł finalisty (lub wyróżnienie) 
lub gdy nie ma miejsc 30 pkt. za tytuł  
laureata i 20 pkt. za finalistę (lub 
wyróżnienie) 

Sukces w konkursie wojewódzkim 
(przedmiotowy, artystyczny, sportowy) 

Uczeń jest laureatem 
konkursu”Najlepsza Jedenastka” 

Sukces w konkursie ogólnopolskim i 
międzynarodowym 
(przedmiotowy, artystyczny, sportowy) 

Uczeń jest laureatem 
konkursu”Najlepsza Jedenastka” 

  
SUKCESY W KONKURSACH, 
ZAWODACH, PRZEGLĄDACH  
- zbiorowe 

 

miejskie 15, 10, 5 pkt. za 1,2,3 miejsce 
 

powiatowe 25, 20, 15 pkt. za m. odpowiednio 1,2,3 
wojewódzkie 30,25,20 pkt. za m. odpowiednio 1,2,3 
ogólnopolskie 35, 30,25 pkt. za m. odpowiednio 1,2,3 
  
REPREZENTOWANIE SZKOŁY W 
ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

W uroczystościach, imprezach,… na 
terenie miasta 

30-10 pkt. w zależności od stopnia 
zaangażowania 

W uroczystościach, imprezach,… na 
terenie kraju 

40-10 pkt. w zależności od stopnia 
zaangażowania 

  
AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY  
Inicjatywa ucznia zrealizowana 30 pkt. 
Występ indywidualny na akademii, itp. 20 pkt.- występ aktywny 

10 pkt. – występ wspólny (duet, 
chórek) 
5 pkt. – występ wspólny, bierny 



Aktywna i wielokrotna praca na rzecz 
innych, np. w akcjach charytatywnych, w 
kole PCK, przy oprawie muzycznej i 
plastycznej imprez, itp., potwierdzona 
przez opiekuna 

 Aktywna i wielokrotna praca na rzecz 
innych, np. w akcjach 
charytatywnych( 10 pkt.), w kole PCK( 
10 pkt,) przy oprawie muzyczno- 
technicznej i plastycznej imprez(5 
pkt.) 

 


