Regulamin Ligi Klas w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu
w roku szkolnym 2017/18
•

Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację
międzyklasową.
• Koordynator Ligi: prof. Małgorzata Stasiak
• Współpraca i/lub opieka artystyczna:
Pan Marek Tybur, prof. Edward Kalisz - konkursy teatralne,
prof. Łukasz Kraul - konkursy taneczne,
prof. Maciej Urczyński – Multilingwalna Czternastka
prof. Jacek Jasiński – ranking sportowy klas
prof. Michał Kwoka – edukacja regionalna, kroniki internetowe klas
prof. Anna Rabiega, D. Murlikiewicz – Działalność samorządowa
prof. Maria Czaplińska – konkurs wolontariatu „Pomagam”
• Liga Klas odbywa się w trzech kategoriach: 1. klasy II gimnazjum, 2. klasy I liceum i 3. - klasy
II liceum.
• Nagrodą dla zwycięskich klas jest (oprócz satysfakcji) możliwość wyjazdu na wycieczkę:
klasy I LO i II LO
klasy II gimnazjum
I miejsce – pięciodniową
I miejsce – pięciodniową
II miejsce – czterodniową
II miejsce – czterodniową
III miejsce – trzydniową
III miejsce – trzydniową
IV miejsce – dwudniową
IV miejsce – dwudniową
V miejsce – jednodniową
VI – brak zgody na wycieczkę
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Klasa nie otrzymuje nagrody w formie wycieczki, jeśli ilość punktów jest mniejsza niż 50 %
możliwych do uzyskania
Podczas ostatnich konkurencji – 20 i 21.06. - doliczane są punkty za obecność uczniów: 80%
obecności – 3 p.; 60% - 2 p.; 40% - 1 p. (dodane do punktów wynikających z uzyskanego miejsca).
Za konkursy: Działalność samorządowa (dla LO) i Inna działalność klasy - punkty przydzielane są
proporcjonalnie do zasług, a nie za miejsce w rankingu.
Punktację za Działalność samorządową (w LO) przyznają opiekunki SU – prof. Anna Rabiega i
prof. Daria Murlikiewicz
Punktację za Ranking sportowy klas przyznaje prof. Jacek Jasiński
Konkurencja Inna działalność klasy nie może się pokrywać z Działalnością samorządową (to może
być np. udział w teatrze szkolnym, w Paradzie Niepodległości, występy podczas Drzwi Otwartych,
poczet sztandarowy itp.) O działalności klasy należy drogą mailową powiadamiać na bieżąco
koordynatora Ligi Klas – prof. Małgorzatę Stasiak
Aktywność w wolontariacie nie jest zaliczana do Ligi Klas, choć jest jednym z elementów oceny za
Inną działalność klasy. Z działalnością wolontariatu związany jest też całoroczny konkurs
„Pomagam”, którego podsumowanie odbędzie się na godzinach wychowawczych w maju.
Internetowa kronika klasowa powinna być prowadzona systematycznie. Do 30 października należy
przesłać aktualny adres kroniki do koordynatora Ligi Klas. Oceniana jest w czerwcu przez zespół
nauczycieli.
Konkurencja „edukacja kulturalna” oceniana jest na podstawie wpisów wychowawców w dzienniku
Librus (ważne wydarzenia)
Jury ma prawo nie przyznać jednego z miejsc – adekwatnie do poziomu realizacji zadania (np. może
przyznać miejsce I, III, IV itd.)
Wyniki konkursów systematycznie są zamieszczane na stronie Szkoły w zakładce „Liga Klas”.
Regulaminy konkursów wysyłane są wyłącznie drogą elektroniczną do łączników klasowych (i ew.
na pocztę klasy) z wyprzedzeniem ok. miesięcznym od daty konkursu.
Przedstawiciel klasy, która wygrała konkurs, jest zobowiązany do napisania sprawozdania w
ciągu trzech dni i przesłania go do koordynatora – Małgorzaty Stasiak
Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do prof. Małgorzaty Stasiak – drogą mailową, za
pośrednictwem Librusa lub osobiście – e-mail gohha18@gazeta.pl

