
„Ranking klas” 

I.  Ogólne założenia 
1. W rankingu klas biorą udział wszystkie klasy Gimnazjum w Budzowie. 
2. Ranking klas trwa od 1 września do10 czerwca. 
3. Współzawodnictwo klas jest objęte oceną punktową za: 

a) frekwencję klasy za każdy miesiąc;  
b) średnią ocen ze wszystkich przedmiotów za I półrocze; 
c) ocenę zachowania za I półrocze; 
d) udział w konkursach wewnątrzszkolnych; 
e) zbiórkę surowców wtórnych; 
f) akcje charytatywne. 

4. Informacje na temat liczby zdobytych punktów będą zamieszczane na stronie 
internetowej Gimnazjum i na gazetce ściennej. 

5. Wychowawcy klas są zobligowani do przekazywania informacji o liczbie punktów za 
frekwencję do 10. dnia każdego miesiąca. 

6. Zwycięzcą „Rankingu klas” zostanie klasa, która do 10 czerwca zdobędzie najwięcej 
punktów. 

7. Klasy, które zajmą 3 pierwsze miejsca, otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne. 
II.  Kryteria przyznawania punktów 

 
1. Frekwencja 

100%- 98% 10 pkt 
97,9 % - 95% 8 pkt 
94,9% - 93% 6 pkt 
92,9% - 90% 4 pkt 
Poniżej 90% 2 pkt 

 

2. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na I półrocze 

Pow. 4 20 pkt 
3,99- 3,80 15 pkt 
3,79 – 3,50 10 pkt 
3,49 – 3,30 5 pkt 
Poniżej 3, 30 2 pkt 

 

3. Zachowanie 

wzorowe 20 pkt 
bardzo dobre 15 pkt 
dobre 10 pkt 
poprawne 5 pkt 
nieodpowiednie 0 pkt 
naganne 0 pkt 

 

Przykład: Klasa licząca 20 uczniów 

14 wz * 20 = 280 



3 bdb * 15 = 45        345 : 20 = 17,25      klasa otrzymuje 17 pkt 

1 db * 10 = 10 

2 pop * 5 = 10  
 

4. Konkursy wewnątrzszkolne 

Niewykonanie zadania w terminie – 0 pkt 

I miejsce 10 pkt 
II miejsce 8 pkt 
III miejsce 6 pkt 
Pozostałe miejsca 4 pkt 

 

5. Zbiórka surowców wtórnych i elektroodpadów 

I miejsce 10 pkt 
II miejsce 8 pkt 
III miejsce 6 pkt 
Pozostałe miejsca 4 - 0 pkt 

 decyduje nauczyciel 
odpowiedzialny za zbiórkę 

 
6. Akcje charytatywne 

Klasy, które wezmą udział w zbiórkach charytatywnych i przyczynią się do wsparcia 
potrzebujących, otrzymają punkty. 

I miejsce 10 pkt 
II miejsce 8 pkt 
III miejsce 6 pkt 
Pozostałe miejsca 4 – 0 pkt 

decyduje nauczyciel 
odpowiedzialny za zbiórkę 

 
 
 
W roku szkolnym do rankingu klas obowiązują gazetki: 
 
1. Dzień Edukacji Narodowej  
2. Dzień Papieski 
3. Święto Niepodległości 
4. Święta Bożego Narodzenia 
5. Walentynki 
6. Gazetka profilaktyczna (temat zostanie określony) 
7. Wielkanoc 
8. Prozdrowotna (temat zostanie określony przez nauczycieli biologii) 
9. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
 


