
 

REGULAMIN LIGI KLAS  

w ZESPOLE SZKÓŁ NR2 w PŁOŃSKU 

im. LEONA RUTKOWSKIEGO  

I. CELE LIGI KLAS: 

– Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową. 

– Motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce oraz podniesienia 

frekwencji na godzinach lekcyjnych. 

– Motywowanie uczniów do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez udział  

w konkursach, olimpiadach i zawodach. 

– Aktywizowanie uczniów do działania na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i pracy  

w wolontariacie. 

– Wdrażanie do zdrowej i uczciwej rywalizacji. 

– Promowanie wśród uczniów rywalizacji z zachowaniem zasady „fair play". 

– Poprawianie wyników w nauce i zachowaniu. 

– Integrowanie środowiska szkolnego. 

 

II. UCZESTNICY:  

W rywalizacji Szkolnej Lidze Klas biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół Nr2  

im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. Klasy czwarte liceum i czwarte technikum (szkoła 

ponadgimnazjalna) oraz klasa trzecia szkoły branżowej rywalizują tylko w I okresie roku 

szkolnego. 

 

III. CZAS TRWANIA: 

wrzesień – czerwiec  

I okres roku szkolnego (klasy maturalne i trzecia klasa szkoły branżowej) 



 

IV. NAGRODY: 

Miejsce I – Nagroda pieniężna przeznaczona na dofinansowanie wycieczki szkolnej – nagroda 

ufundowana prze Radę Rodziców  

Nagroda specjalna – klasa, która największy  – Nagroda pieniężna przeznaczona na spotkanie 

integracyjne klasy – nagroda ufundowana prze Radę Rodziców  

 

V. NAGRODA DLA KLASY CZWARTEJ LICEUM I CZWARTEJ TECHNIKUM 

(SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA) – KLASY MATURALNE: 

Jeżeli w I okresie roku szkolnego w rywalizacji Szkolnej Lidze Klas pierwsze miejsce 

zajmie klasa czwarta liceum, czwarta technikum (szkoła ponadgimnazjalna) lub trzecia klasa 

szkoły branżowej, to w nagrodę uzyska 1 dzień wolny od pytania do wykorzystania  

w II okresie. 

 

V. ZASADY WSPÓŁPRACY ZE SZKOLNĄ LIGĄ KLAS: 

Frekwencja – Katarzyna Skowrońska 

Średnia ocen – wychowawcy klas 

Zachowanie – wychowawcy klas 

Aktywność – wychowawcy klas 

Czytelnictwo – Joanna Witkowska 

Zawody sportowe – Mateusz Rutkowski 

 

VI. KOORDYNATOR SZKOLNEJ LIGI KLAS: Katarzyna Skowrońska 

 

VII. RODZAJE ZADAŃ, OSIĄGNIĘCIA, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SZKOŁY  

I KLASY PODLEGAJĄCE OCENIE W RAMACH RYWALIZACJI LIGI KLAS (punkty dla 

klasy): 

NAUKA I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE 

Średnia klasy za I semestr 15 pkt 10 pkt 5 pkt 

Średnia klasy – roczna 15 pkt 10 pkt 5 pkt 

Wzrost średniej (minimum 0,2) 5 pkt 

 



FREKWENCJA I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE 

Średnia frekwencji I okres lub rok szkolny 15 pkt 10 pkt 5 pkt 

Wzrost średniej (minimum 0,5%) 5 pkt/semestr 

100% frekwencja ucznia 5 pkt/osobę/miesiąc 

10 pkt/osobę/I semestr 

15 pkt/osobę/rok szkolny 

Kontrakt -15 pkt/osobę 

 

ZACHOWANIE I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE 

Pochwała +5 pkt/osobę 

Uwaga -5 pkt/osobę 

Upomnienie wychowawcy -10 pkt/osobę 

Nagana wychowawcy  -15 pkt/osobę 

 

AKTYWNOŚĆ I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE UDZIAŁ 

Czytelnictwo 15 pkt 10 pkt 5 pkt ---------- 

Udział w konkursach 
przedmiotowych pozaszkolnych 

20 pkt 15 pkt 10 pkt 5 pkt 

Udział w konkursach 
przedmiotowych szkolnych 

15 pkt 10 pkt 5 pkt ---------- 

Udział w zawodach sportowych 
rejonowych i wojewódzkich 

25 pkt 20 pkt 15 pkt 10 pkt 

Udział w zawodach sportowych 
powiatowych 

20 pkt 15 pkt 10 pkt 5 pkt 

Udział w zawodach sportowych 
szkolnych 

15 pkt 10 pkt 5 pkt ---------- 

Akcje charytatywne  5 pkt/udział 

 

VIII. Przyznawanie pochwał: 

1. pochwały wpisuje wychowawca lub inny nauczyciel ZS nr2 w Płońsku 

2. pochwały wpisywane są uczniom, których działalność na terenie szkoły lub poza nią 

przyczyniła się do  

– promowania pozytywnych zachowań w klasie  

– promowania pozytywnych zachowań w szkole 

– promowania pozytywnych zachowań w środowisku lokalnym 



3. pochwała może być wpisana za: 

– działalność w Samorządzie Uczniowskim 

– działania na rzecz PCK 

– działalność w wolontariacie szkolnym 

– działalność w szkolnym radiowęźle 

– stanowienie pocztu sztandarowego ZS nr2 w Płońsku 

– czynny udział w uroczystościach szkolnych 

– inne aktywności na forum szkoły lub poza nią 

4. za cykliczne działania uczeń otrzymuje jedną pochwałę w ciągu całego semestru 

 

IX. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI 

1. każdy wychowawca zobowiązany jest przesłać załącznik 1 do koordynatora na adres: 

kskowronska1@zs2plonsk.onmicrosoft.com 

2. termin odsyłania załącznika 1 – data odesłania wypełnionego sprawozdania wychowawcy 

klasy do pani wicedyrektor Małgorzaty Kujawskiej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1 

SPRAWOZDANIE   WYCHOWAWCY – LIGA KLAS 

klasa …………………………. 

wychowawca ……………………………………… 

1. Średnia ocen w klasie  

 Ilość wpisów  
w dzienniku lekcyjnym 

2. Pochwały  

3. Uwagi   

4. Upomnienia wychowawcy  

5.  Nagany dyrektora  

 

 Nazwa 
konkursu 

Ilość 
uczestników 

Miejsce   

1. Konkursy przedmiotowe – 
pozaszkolne  

   

2. Konkursy przedmiotowe – 
szkolne 
 

   

 

 Nazwa/rodzaj 
wydarzenia 

1. Akcje charytatywne 
 

 

 

INNE: 
 
 
 

 

 

 

 


