
REGULAMIN KONKURSU O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY 
 
1. W konkursie  o Puchar Dyrektora Szkoły mogą wziąć udział wszystkie klasy 

liceum i technikum Zespołu Szkól Zawodowych im. Jana Liszewskiego w 
Braniewie. 

2. Klasy (uczniowie i wychowawca) oceniani są za dorobek całego roku 
poprzedzającego rozdanie nagród. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w dniu Święta Szkoły.  
4. Nagrodą jest Puchar Dyrektora Szkoły. 
5. Dyrektor  powołuję komisję w składzie 3 osób z grona Rady Pedagogicznej 
6. Ostateczna decyzja należy do Dyrektora Szkoły 
7. Klasy oceniane są według poniższego kryterium: 

- średnia roczna frekwencja 
- średnia roczna ocen z poszczególnych przedmiotów 
- średnia roczna ocen z zachowania 
- zajęcia dodatkowe ( liczy się tu udział i  ranga poszczególnych konkursów, 
olimpiad – szczebel    wojewódzki, powiatowy, szkolny) oraz ilość uczniów 
zaangażowanych 
- zawody sportowe ( liczy się tu ranga poszczególnych zawodów – szczebel    
wojewódzki, powiatowy, szkolny) oraz ilość uczniów zaangażowanych 
- udział  i zaangażowanie, stopień trudności w uroczystościach szkolnych 

     - prowadzenie działalności pozalekcyjnej 
- reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,  
- udział w  olimpiadach przedmiotowych, 

     -  ilość wpłat na Komitet Rodzicielski 
9. Nauczyciele uczący mają prawo wyrazić swoją opinię na temat klas biorących                            
udział w konkursie o Puchar Dyrektora Szkoły 
8. Za w/w kryteria komisja przyznaje klasom punkty od 0 do 10. 
    Najwyższa    punktacja po zsumowaniu daje wygraną. 



REGULAMIN KONKURSU O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY 
 
8. W konkursie  o Puchar Dyrektora Szkoły mogą wziąć udział wszystkie klasy 

zasadniczej szkoły Zespołu Szkól Zawodowych im. Jana Liszewskiego w 
Braniewie. 

9. Klasy (uczniowie i wychowawca) oceniani są za dorobek całego roku 
poprzedzającego rozdanie nagród. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w dniu Święta Szkoły.  
11. Nagrodą jest Puchar Dyrektora Szkoły. 
12. Dyrektor  powołuję komisję w składzie 3 osób z grona Rady Pedagogicznej 
13. Ostateczna decyzja należy do Dyrektora Szkoły 
14. Klasy oceniane są według poniższego kryterium: 

- średnia roczna frekwencja 
- średnia roczna ocen z poszczególnych przedmiotów 
- średnia roczna ocen z zachowania 
- zajęcia dodatkowe ( liczy się tu udział i  ranga poszczególnych konkursów, 
olimpiad – szczebel    wojewódzki, powiatowy, szkolny) oraz ilość uczniów 
zaangażowanych 
- zawody sportowe ( liczy się tu ranga poszczególnych zawodów – szczebel    
wojewódzki, powiatowy, szkolny) oraz ilość uczniów zaangażowanych 
- udział  i zaangażowanie, stopień trudności w uroczystościach szkolnych 

     - prowadzenie działalności pozalekcyjnej 
- reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,  
- udział w  olimpiadach przedmiotowych, 

     -  ilość wpłat na Komitet Rodzicielski 
9. Nauczyciele uczący mają prawo wyrazić swoją opinię na temat klas biorących                            
udział w konkursie o Puchar Dyrektora Szkoły 
8. Za w/w kryteria komisja przyznaje klasom punkty od 0 do 10. 
    Najwyższa    punktacja po zsumowaniu daje wygraną. 



PUCHAR DYREKTORA ZSZ (wzór oceniania) 
 klasa klasa klasa klasa  
Średnia klasy 
 

     

Średnia frekwencja 
 

     

     
     

Udział w zawodach 
 

     
Udział w uroczystościach  
Szkolnych 
 

     

Reprezentowanie szkoły w 
środowisku 
 

     

Wolontariat 
 

     

Działania klasy na forum szkoły 
 

     

Wpłaty na komitet rodzicielski 
 

     

Suma punktów 
 

     

 


