
Regulamin konkursu „KLASA NA MEDAL”  
 
 

Zasady :  
1. Konkurs dotyczy uczniów klas 1-3 oraz 4-8. 
2. Konkurs trwa od 1 września 2022 r. do 10 czerwca 2023 r. 

Organizatorem konkursu „KLASA NA MEDAL” jest Samorząd 
Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa 
Drwęskiego w Poznaniu. 

3. O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych 

przez klasę w różnych obszarach działań zawartych w 

Regulaminie. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 13 czerwcu 2023 r. 

5. Wyniki zostaną wyświetlone na monitorze przy portierni. 

 

  

     Cele konkursu :  

• motywowanie do aktywności na rzecz środowiska szkolnego 
 i lokalnego;  

• kształtowanie poczucia wspólnoty;  

• promowanie nauki i pozytywnych postaw uczniów;  

• wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji;  

• wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły.  

 

Nagrody:  

• I miejsce w klasach I- III  

• I miejsce w klasach IV- VIII  

 

Skład komisji: opiekunowie SU oraz 

- nauczyciele koordynujący w klasach I- III: Małgorzata Królczyk 

- nauczyciele koordynujący w klasach IV- VIII: Magdalena 
Szymańska, Danuta Olejnik, Elżbieta Górska  

 



      Zadania:  

I.Dni tematyczne (przebieranie się) . Ze względu na różną 
liczebność klas, punktacja będzie przeliczana na procenty 
100% przebranych, obecnych uczniów- 15 pkt (przelicznik 1%= 
0,15 pkt): 

1.Dzień krawata i muszki 30.09.2022. Do szkoły przychodzimy w 
krawacie lub muszce. 

2. Dzień Misia 25.11.2022 . Do szkoły przynosimy misia 
pluszowego. 

3. Góra grosza przełom XI/XII ( ilość pkt w zależności od ilości 
„grosza”- max. 15) 

 

4.Dzień Piernika i Sweterka Świątecznego- 17.12.2022. Dzień 

wzorowany na tradycji fińskiej szkoły. W tym dniu uczniowie 

ubierają się w świąteczne sweterki lub zakładają inne elementy 

garderoby przypominające o zbliżających się Świętach Bożego 

Narodzenia. 

5. Dzień Piżamy- 13.01.2023. Uczniowie tego dnia przychodzą do 

szkoły w pidżamach.  

6. Zimowa zbiórka karmy -koniec stycznia ( ilość pkt w zależności 

od ilości karmy- max. 15) 

7. Walentynki- 14.02.2023. W tym dniu uczniowie ubierają min. 

jeden element garderoby w kolorze czerwonym, różowym lub 

posiadający symbol serduszka. 

8. Dzień bez plecaka – 21.03.2023. Ubiór dowolny, ale schludny 

i przyzwoity, i coś zamiast plecaka. 



9. Dzień w dresie- 1.04.2023.   Ubieramy się w dresy. 

 

II. Gazetki i prezentacje ma monitor. 

Punkty przyznajemy za terminowe zrobienie gazetki 

i przekazanie prezentacji opiekunowi SU- 3 pkt, plus 1 pkt 

za interesujące treści. 

Odejmujemy punkty za nieterminowe zdjęcie nieaktualnej 

gazetki (do tygodnia po ukazaniu się nowej) - -3 pkt 

 

 

 

1.Dzień Chłopaka- „Dzień Krawata i Muszki”- 30.09.2022 - kl.4b 

 

2.Dzień Edukacji Narodowej-14.10.2022- kl.5a 

 

3.1 Listopada-28-10.2022 -kl. 5c 

 

4. Święto Niepodległości -9.11.2022 – kl.8c 

 

5.Dzień Patrona - 6.12.2022 -kl.8a 

 

6.Powstanie Wielkopolskie - 16.12.2022 –kl.  6c 

 

7.Gazetka świąteczna- 15.12.2022 – kl. 6b 

 

8.Karnawał- 7.01.2023 – kl.7a 

 

9.Dzień Babci i Dziadka – 20.01.2023 – kl.7c 

 

10.Dzień Żołnierzy Wyklętych – 17.02.2023 – kl.8b 

 

11.Dzień Kobiet – 8.03.2023 – kl.7b 



 

12.Wielkanoc – 5.04.2023 – kl.4a 

 

13.Dzień Ziemi  - 14.04 – 22.04.2023 – kl.5b 

 

14.Święto Konstytucji 3 Maja  - 28.04.2023 – kl.6a 

 

15.Dzień Dziecka i Dzień Matki – 26.05.2023 – kl.4c 

 

Pozostałe aktywności 

1.Mikołajkowy Konkurs Wiedzy Ogólnej 

  I miejsce- 15 pkt  

II miejsce- 10 pkt  

III miejsce- 5 pkt  

 

2.Dzień Kostki Rubika- Klasowy Mistrz Kostki Rubika rywalizuje z 
Mistrzami z pozostałych klas w ułożeniu kostki Rubika w jak 
najszybszym czasie. 

 I miejsce- 15 pkt  

II miejsce- 10 pkt  

III miejsce- 5 pkt  

3. Dzień Tabliczki Mnożenia- klasa układa wierszyk ułatwiający 
zapamiętanie tabliczki mnożenia. Klasa otrzymuje od 1-5 punktów 
za wierszyk. 

 

3.Dzień Tabliczki Mnożenia- klasa układa wierszyk ułatwiający 
zapamiętanie tabliczki mnożenia. Klasa otrzymuje od 1-5 punktów 
za wierszyk. 


