
Regulamin Szkolnej Grywalizacji

Szkolny Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zaprasza wszystkich uczniów klas IV-VIII

do wzięcia udziału w rozgrywkach Szkolnej Grywalizacji.

Cel Grywalizacji

Jest to forma współzawodnictwa, mającego na celu zachęcenie uczniów do działań na rzecz klasy

i szkoły, wyrobienie postawy odpowiedzialności za poczynania własne oraz zespołu klasowego, tworzenie

atmosfery wspólnej pracy i zabawy, zmobilizowanie uczniów do systematycznej pracy, promowanie wśród

uczniów naszej szkoły aktywnego uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zachęcanie ich do

godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz. Konkurs ma również sprzyjać integracji zespołów klasowych

wokół wspólnego celu, motywować  uczniów do pracy indywidualnej i grupowej, szerzyć ideę gry fair play.

Czas trwania  Grywalizacji

Grywalizacja trwa od 15 września  2021 r. do 31 maja  2022 r.

Punkty i zasady ich przyznawania

W ramach Grywalizacji odbywają się akcje i konkursy organizowane przez Szkolnego Samorządu

Uczniowskiego, w których klasy gromadzą punkty. Uczniowie na bieżąco będą uprzedzenia, które z akcji

wchodzą w skład Grywalizacji i podlegają ocenie. Za przekazywanie komunikatów pojawiających się

w Librusie oraz na szkolnych gazetkach odpowiadają przedstawiciele klasowych samorządów.

Nad przebiegiem konkursów czuwają członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz

z opiekunami projektu Grywalizacji oraz powołane komisje konkursowe.

Na początku Grywalizacji każda klasa otrzymuje  100 pkt.

Konkurencje dają możliwość gromadzenia punktów, które przyznają komisje powoływane przez

Dyrektora Szkoły lub  Szkolny Samorząd  Uczniowski.

Punktacja zbiorcza Grywalizacji będzie opublikowana w ogłoszeniach Librusowych w formie linku do

GoogleDysku.

Dodatkowo, po koniec roku szkolnego, będzie można zdobyć po 20 punktów za:

A. Najwyższą klasową  średnią

B. Najmniejsza ilość uwag negatywnych

C. Najmniejszą liczbę spóźnień na lekcje



D. Największą ilość przeczytanych książek z biblioteki szkolnej

E. Największą ilość uczniów w danej klasie biorących udział w konkursach  pozaszkolnych

Zwycięzcą Grywalizacji zostaje klasa, która uzyska największą ilość punktów.

Kryteria oceny

Głównymi kryteriami oceny będą:

1. Zaangażowanie wszystkich uczniów w klasie.

2. Umiejętność pracy zespołowej.

3. Kreatywność i pomysłowość.

4. Inicjatywność i przedsiębiorczość.

5. Umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej

i prezentowanie informacji.

6. Zgodność pracy z tematem.

7. Estetyka wykonania.

Nagrody

Nagrody finansowane są ze wsparcia Rady Rodziców.

Oficjalne wyniki Szkolnej Grywalizacji zostaną ogłoszone w dniu międzyklasowego, szkolnego

konkursu “Bitwy na głosy”.

Postanowienia końcowe

Wychowawcy zapoznają uczniów z regulaminem Grywalizacji na godzinie wychowawczej.

W sprawach spornych, nieuwzględnionych w powyższym regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Organizatorzy Szkolnej Grywalizacji zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
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