
 

 

 

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY:  

RAZEM ZNACZY WIĘCEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W WAŁBRZYCHU 

 

CELE:  

 zmotywowanie „ludzi szkoły – uczniowie, nauczyciele i rodzice” do działania na rzecz 

szkoły, 

 dopilnowanie regularnej komunikacji pomiędzy „ludźmi szkoły”, 

 uzmysłowienie „ludziom szkoły”, że współpraca to wspólne działanie do osiągnięcia 

sukcesu i korzyści. 

„ZESPÓŁ SZEŚCIU” – GRUPA OSÓB WSPOMAGAJĄCO-NADZORUJĄCYCH: 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7- Katarzyna Nieć 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego-Marta Papiernik 

 Marta Krzak-rodzic 

 Monika Zyzda-rodzic 

 Sandra Wojakiewicz-uczeń 

 Daria Winnicka-uczeń 

 

 

 



OBSZAR: PRZESTRZEŃ 

 

DZIAŁANIE: Wyremontowanie świetlicy (miejsca spotkań dla uczniów podczas przerw 

między lekcjami) oraz pomieszczenia dla Samorządu Uczniowskiego (IX-XI. 2014). 

 

OBSZAR: DYDAKTYKA 

 

DZIAŁANIE 1: Akcja „Liga klas”, która ma na celu wypracowanie zdrowej rywalizacji 

między klasami poprzez różne działania w szkole (IX.2014-VI. 2016). 

Regulamin Ligi Klas w Zespole Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Wałbrzychu 

 

Cele: 

Podniesienie jakości pracy szkoły; 

Wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży; 

Motywowanie zespołów klasowych do własnego rozwoju, działań na rzecz klasy, szkoły i 

środowiska; 

Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania; 

Wdrażanie do zdrowej i uczciwej rywalizacji; 

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów; 

Wyrabianie poczucia przynależności do grupy; 

 Zapobieganie negatywnym zjawiskom w klasie i szkole. 

 

W Lidze Klas biorą udział wszystkie klasy w Zespole Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji 

Narodowej. 

Zmagania są organizowane w roku szkolnym od 1 września do 1 czerwca.  

Rywalizacja w Lidze Klas obejmuje każdorazowo jeden rok szkolny. 

Po I semestrze nauki ogłaszane są wyniki semestralne, zaś po II semestrze 

- podsumowanie roczne, ogłoszenie wyników oraz nagrodzenie zwycięzcy! 



Wyniki za I semestr ogłaszane będą w ciągu tygodnia po jego zakończeniu, natomiast wyniki 

roczne: do 15 czerwca w danym roku szkolnym.  

Punkty  będą ogłaszane na tablicy szkolnej na korytarzu przy pokoju SU i na szkolnej stronie 

internetowej. 

Opiekunem Ligi Klas jest opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

Głównym Koordynatorem Ligi Klas jest reprezentant Samorządu Uczniowskiego wybrany 

przez Opiekuna Ligi Klas. 

Każda klasa wyłania spośród siebie Klasowego Koordynatora Ligi Klas oraz Zastępcę 

Klasowego Koordynatora Ligi Klas, którzy przekazują do Głównego Koordynatora Ligi Klas 

informacje o podjętych działaniach oraz ilość zdobytych punktów.  

Raport o sukcesach, bądź akcjach klasy wraz z punktacją należy przekazać do Głównego 

Koordynatora Ligi Klas do końca każdego miesiąca. 

Raporty potwierdzają nauczyciele opiekunowie danej akcji własnoręcznym podpisem i oni 

przydzielają punkty za dokonania danej klasy. 

W sytuacjach spornych przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. 

 

Zakres współzawodnictwa: 

Udział klasy, bądź reprezentantów klasy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Organizacja imprez i akcji wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. 

Działalność społeczna. 

Współzawodnictwo sportowe. 

Frekwencja. 

Oceny z zachowania. 

Średnia ocen klas. 

Wpłaty na Radę Rodziców. 

Noszenie identyfikatorów przez uczniów. 

Frekwencja na zebraniach rodziców. 

 

 

 



Punktacja i odpowiedzialni: 

Za  udział w konkursach , olimpiadach oraz zawodach sportowych klasa uzyskuje 

następujące punkty: 

1. Konkursy, bądź zawody sportowe szkolne – za udział: 5p dla klasy, dodatkowo za 

zajęcie  

I miejsca: 15p, II miejsca: 10p, III miejsca: 5p; 

2. Konkursy, bądź zawody sportowe międzyszkolne – za udział: 10p dla klasy, 

dodatkowo za zajęcie I miejsca: 20p, II miejsca: 15p, III miejsca: 10p;       

3. Konkursy, bądź zawody sportowe powiatowe – za udział: 15p dla klasy, dodatkowo za 

zajęcie I miejsca: 25p, II miejsca: 20p, III miejsca: 15p; 

4. Konkursy, bądź zawody sportowe wojewódzkie – za udział: 20p dla klasy, dodatkowo 

za zajęcie i miejsca: 30p, II miejsca: 25p, III miejsca: 20p; 

5. Konkursy, bądź zawody sportowe ogólnopolskie – za udział: 25p dla klasy, 

dodatkowo za zajęcie I miejsca: 35p, II miejsca: 30p, III miejsca: 25p; 

6. Konkursy, bądź zawody sportowe międzynarodowe – za udział:  30p dla klasy, 

dodatkowo za zajęcie I miejsca: 40p, II miejsca: 35p, III miejsca: 30p. 

Za organizację imprez, akcji wewnątrzszkolnych: ocenianie na bieżąco - od 20 p. Raport 

składa koordynator klasy po porozumieniu z organizatorem. 

Za działalność społeczną, długoterminową (wolontariat, koła zainteresowań, działalność 

na rzecz klasy i szkoły) oceniane raz w semestrze, po I i II semestrze nauki - od 10-30 p. 

Raport składa koordynator klasy po porozumieniu z organizatorem. 

 

W zakresie frekwencji przydzielanie punktów raz w semestrze, po I i II semestrze nauki.      

I miejsce: 60p,  II miejsce: 50p, III miejsce: 40p, IV miejsce: 30 p, V miejsce: 20p.Raport 

składa koordynator klasy po porozumieniu z wychowawcą. 

W zakresie oceny z zachowania przydzielanie punktów raz w semestrze, po I i II semestrze 

nauki. Pod uwagę będą brane klasy, które po danym semestrze uzyskają najwięcej ocen 

wzorowych, bardzo dobrych i dobrych. I miejsce: 70p, II miejsce: 60p, III miejsce: 50p,       

IV miejsce: 40p, V miejsce: 30p. Raport składa koordynator klasy po porozumieniu z 

wychowawcą. 

W zakresie średniej ocen przydzielanie punktów raz w semestrze, po I i II semestrze nauki.    

I miejsce: 80p, II miejsce: 70p, III miejsce: 60p, IV miejsce: 50p, V miejsce: 40p.  Raport 

składa koordynator klasy po porozumieniu z wychowawcą. 

Za wpłaty na Radę Rodziców, punkty przydzielane raz semestrze, po I i II semestrze nauki. 

I miejsce: 50p, II miejsce: 40p, III miejsce: 30p, IV miejsce: 20p, V miejsce: 10p. Sprawdza 

opiekun Ligi Klas. 



Za noszenie identyfikatorów, punkty przydzielane raz w semestrze, po I i II semestrze 

nauki. I miejsce: 45p, II miejsce: 40p, III miejsce: 35p, IV miejsce: 30p, V miejsce: 25p. 

Raport składa koordynator klasy po porozumieniu z pedagogiem szkolnym. 

Frekwencja na zebraniach rodziców w poszczególnych klasach, punkty przyznawane będą 

raz w semestrze, po I i II semestrze: I miejsce: 40p, II miejsce: 35p, III miejsce: 30p,            

IV miejsce: 25p, V miejsce:20p. Raport składa koordynator klasy po porozumieniu z 

wychowawcą. 

Za działalność samorządową można otrzymać dodatkowe punkty: 5-25p. Ocenę 

zaangażowania przeprowadza opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

Każdy nauczyciel może ( raz w semestrze) przyznać klasie: 5-25p za pomoc w 

realizowanych przez niego przedsięwzięciach. 

Klasy, które zdobędą I, II, III miejsce w danym roku szkolnym zostaną nagrodzone 

dyplomami i nagrodami  ufundowanymi przez Dyrektora Szkoły! :))) 

 

DZIAŁANIE 2:  Akcja „Podziel się wiedzą” – zorganizowanie pomocy w nauce uczniowie-

uczniom (X.2014-VI. 2016). 

 

OBSZAR: WYCHOWANIE 

 

DZIAŁANIE: Akcja „Liga klas”- nauka odpowiedzialności za działania: współpraca 

pomiędzy głównym koordynatorem Ligii klas, koordynatorami klasowym i  i nauczycielami. 

 

OBSZAR: ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

DZIAŁANIE: Sklepik szkolny – rozpoczęcie działalności szkolnego mini-przedsiębiorstwa. 

Uczniowie-kucharze przygotowują podczas swoich zajęć asortyment, natomiast uczniowie-

ekonomiści prowadzą małe przedsiębiorstwo (X.2014-VI. 2016).  

 

 

 


