Zarządzenie Nr OR.0050.

1

8.20 1 8

Wójta Gminy Tarnów Opolski

zdnia

31 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu koŃursu Wójta Gminy Tarnów Opolski na najlepszą
klasę oraz najlepszych uczniów w Gminie Tarnów Opolski w roku szkolnym 20t8l20l9
Napodstawiaart.30 ust. l i 2pkt4wzwiązkuzart.7 ust.l pkt 8 ustawy zdnia8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tj. DzU. z20I8 r. poz.994 ze zm.), zarządza się co następuje:

§l
Wprowadza się regulamin konkursu Wójta Gminy Tarnów Opolski na najlepszą klasę oraz
najlepszych uczniów w Gminie Tarnów Opolski w roku szkolnym 20I812OI9 .

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowipującą do dnia 01.09.2018 r.

T
utz

REGULAMIN KONKURSU WÓ"lrł GMINY TARNOW OPOLSKI
NA NAJLEPSZĄ KLASĘ oraz NAJLEPSZYCH UCZMÓW
w Gminie Tarnów Opolski
w roku szkolnym 201812019

§1.
Postanowienia ogólne

l.
2.
3.

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w
konkursie na najlepszą klasę w roku szkolnym 201812019, zwanego dalej konkursem.
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Tarnów Opolski.
Cele konkursu:
prowadzenie
a)
rywalizacji między klasami w różnych dziędzinach życia szkoły:
mobilizacja uczniów do systematycznej i efektywnej nauki; promowanie właściwych
zachowań; aktywnego uczestnictwa w życil szkoły i kształtowania
współodpowiedzialno sci za jej fu nkcj onowanie.
b) Integracjaposzczególnych klas w dąeniu do wspólnego celu.
c) Rozwijanie osobowości,talentów i zainteresowań uczniów.

§2.

warunki uczestnictwa w konkursie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Udziń w konkursie jest dobrowolny.
W koŃursie mogą uczestniczyć wsrystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne na
terenie Gminy Tarnów Opolski w klasach IV do VIII i klasa III gimnazjum.
Spośród wsrystkich szkół zostanie wybrana jedna najlepsza klasa oraz3
najlepsrych uczniów zkażdej szkoĘ z klas IV-VIII i III gimnazjum.

Konkurs trwa do 14.06.2019 r.
Wyniki konkursu ogłoszone będą21.06.20l9 r.
Zwycięzcą zostaje klasa, którałącznie zal i II półrocze uzyskała największą liczbę
punktów.
W przypadku uzyskania takich samych wyników w pierwszej kolejności uwzględnia
się:
- wyższą średniąocen końcoworocznych,
- wyższą średniąocen z zachowania,
- wyższą frekwencję klasy,

- wyższąliczbę pkt uzyskanych w kategorii konkursy przedmiotowe, artystycznę

zawody sportowe.

i

§3.
Procedura składania wniosków oraz ich rozpatrywania

l.
2.
3.

Wniosek konkursowy na ,,Najlepszą klasę" stanowiący załączniknr 1 do Regulaminu
składa wychowawca danej klasy do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim w terminie
do l 4.0 6.20 1 9 r. Wnioski przed złożenięmzatwierdza dyrektor szkoły.
Wnioski złożonępo terminie nie będą rozpatrywane.
Wójt Gminy Tamów Opolski powołuje 7 osobową komisję, w skład komisji mogą
wchodzić pracownicy Urzędu Gminy i placówek oświatowych.

4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

1.

Komisja, wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
Przewodniczący kieruje pracą komisji i ustala harmonogram jej prac.
Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
Siedzibą komisji jest Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.
Decyzje komisji podejmowane są zrykJąwiększością głosów.
Komisja konkursowa podlicza klasyfikację klas w poszczególnych placówkach
oświatowych i przedstawia wyniki.
Komisja konkursowa, powołana przezWójta Gminy Tarnów Opolski wybiera
najlepszą klasę oraz 3 najlepszych uczniów zvłycięzcow.
Przy wyborze najlepszej klasy oraz 3 najlepszych uczniów w szkołach komisja bięrze
pod uwagę stopień spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 Regulaminv oraz
zgodność z zńożęniarrti KoŃursu.

§4.
Kryteria i punktacja

1.

WYNIKI W NAUCE:

Oceniana będzie średniaklasy za I i II półroczę. wg. tabeli

SREDNIA KLASY
powyżei 5,10

-

ILOSC PUNKTOW
200

5,10

160

4,31 _ 4,50
4,11 - 4,30
3.91 - 4.10
3.71 _ 3.90

100
80
70

4,91

4,7l _ 4,90
4,51_ 4,70

l40
120

60
50
40
30
20

3.51 - 3.70
3,31 - 3.50
3,11 _ 3,30

2,9l _3,10
2.7l _2.90
2.5t _2.70
poniżei 2.50

15
10
5

2. ZACHOWANIE:

Ocenie podlega średniaz zachowania klasy zal iII półrocze wg. tabeli

ocena z zachowania
Wzorowe - 6
Bardzo dobre - 5
Dobre - 4
Poprawne - 3
Nieodpowiednie -2
Naganne -

1

srednia zzachowania

- 6.00
5.00 _ 5.50
4,50 - 4,99
4,00 _ 4.49
3.50- 3.99
5.51

ILOSC PUNKTOW
l00
80
60
40

20
0

ponźei3,49

Wylicza się średnią dla całej klasy sumując oceny
uczniów w klasię.

z

zachowania

i

dzieląc przez liczbę

3.

FREKWENCJA:

Oceniana będzie średniafrekwencja klasy za I i II półrocze wg. tabeli

FREKWENCJA (%)
96

-

ILOSC PUNKTOW
50
30
20

100

91-95
86-90
81-85

l5

76_80

10
5

70-75

ponżei 70

4.

1

KONKURSY PRZEDMIOTOWE, ARTYSTYCZNE I ZAWODY SPORTOWE:

ETAP KONKURSU
osólnonolski
woiewódzki
relonowy
gminny

aDZIAŁ UCZNIA/
DRUZYNY
SPoRTowEJ*
4 pkt.

3 pkt.
2 nkt.
1 okt.

MIEJSCE FINAŁOWE*
I m - 20 pkt. II m - 15 pkt.
I m - 15pkt. II m - 10 pkt.
Im-9pkt. II m-6 pkt.
Im-6 pkt. II m-4 pkt.

III m
III m

- 10 pkt.
-5 pkt.

IIIm -3 pkt.
III

m-2

pkt.

* jeżeli w konkursie sportowym drużynowym weźmie udziń więcej niż jeden uczeń z klasy
punkty przyznaje się jednokrotnie

5. TYTUŁ
1.

2.
3,
4.

3

NAJLEPSZYCH UCZNIÓW ZSZKÓŁ

Tytuł jedne go z trzech najlepszych uczniów w szkole może otrzymac uczeń, który w
roku szkolnym2018l20l9 uzyska bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe
zachowanie.
Średnią ocen z semestrów roku szkolnego 20l8l20|g wyliczawychowawca klasy.
Zestawienie średnich ocen wTźv z oceną z zachowania ucznia, wychowawca klasy
przekazuje Komisji do 14.06.2019 r.
Zestawienie ocen złożonepo terminie nie będzie rozpatrywane.

§ 5.

Nagrody

1. Klasa, ktora zwycięży w danym roku szkolnym, otrzyma dyplom i Puchar Wójta
Gminy Tarnów Opolski oraztylnlł,,Najlepszej Klasy" przęznastępny rok szkolny.

2. Najlepsza klasa w gminie i 3 najlepszych uczniów z każdej szkoły zostanie

przedstawionych na stronie internetowej szkoły, gminy, gazetce gminnej i w kronice
szkolnej.

1

J.

Na koniec roku szkolnego najlepsza klasa otrzyma nagrodę w formie wyjazdu całej
klasy i 3 najlepszych uczniów zkużdej szkoły na wycieczkę.
§ 6.

Postanowienia końcowe

l. Przystąpienie szkoły i uczniów do konkursu jest równoznaczne
niniej szego Regulaminu.

z

akceptacją

Dodatkowym wymogiem udzińu uczniów w konkursie na najlepszych uczniów jest
złożęnieprzęz rodziców uczniów lub ich opiekunów prawnych pisemnego
oświadczenia o vłyrńeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia w
celach organizacji, przeprowadzaniakonkursu i jego rozstrzygnięcia(załącznikltr2).
a
J.
Sprawy dotyczące KoŃursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzyganę przez
Komisję koŃursową.
4. Organizator Konkursu może wprowadzić zmiany w Regulaminie, nie naruszając
ogólnych zasad Konkursu.
2.

-&

Załącznlknr 1 do Regulaminu

WNIOSEK KONKURSOWY,,NAJLEPSZA KLASA"
I . Dane wnioskodawcy
1

Szkoła

2.

Klasa

J.

Wychowawca klasy

4.

Ilośćuczniór.v w klasie

II . Osiągnięcia klasy
Kategoria

I semestr

Nauka

x

x

X

Frekwencja
klasy (%)
Srednia

zIiII

x

X

SemeStru

Łącznie

x

(wypełnia
komisja)
X

srednia ocęnz
zachowania
Srednia zIiII
semestru

Frekwencja

II semestr

Srednia klasy

Srednia zIiII
semestru

zachowanie

PunkĘ

Osiągnięcia

X

x

Uwagi
(wypełnia
komisja)

III. Udział w konkursach przedmiotowych, arĘsĘcznych i zawodach sportowych
Etap konkursu

udziałucznia-

Ilośc uczniów
druzyny
biorąch udział w
sportowej,
konkursie l ltczbę
miejsce finałowet uczniów w klasie
2

1

Gminny

udział ucznia
druzyny
sportowej*

Rejonowy

_)

6

II

4

III

2

udział ucznia

4

1

I

drużyny
sportowej*

Wojewodzki

-

poz.2 * poz.3

Punkty

-

2

I

9

II

6

III

J

UdziŃucznia*

J

I

l5

II

10

III

5

udziałucznia-

4

1
a

drużyny
sportowej*

Ogólnopolski

dnńyny

sportowej*
I

ż0

II

15

III

l0

X

Łącznie
*

X

X

jeżeli w konkursie sportowym drużynowym weźmieudziałwięcej niz jeden uczeńz klasy punkty

przy znaj e

si ę j

ednokrotni e

ŁĄCZNA LICZBAPUNKTOW

: iwypełnia komisja)

Załączniknr 2 do Regulaminu

TarnówOpolski,

dnia.

.........

r.

Małoletni/a/
/imię i nazwisko osoby małoletniej/

reprezentow any przez przedstawici ela ustawowe go

:

/imię. nazwisko przedstawiciela ustawowego/

Zgoda

na Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych osoby małoletniej
Działając w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/niej.
....., Stosownie do treściart. 6 ust l lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
EuroPejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob flrytcznych w związku
Z Przetwarzaniem danYch osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE /ogólne tozPorządzenie o ochronie danych/ -ldalej RODO/, niniejszym wyrażam zgodę na Drzetwarzanie
PrzezWojta GminY Tarnów Opolski lzwanym dalej: Administratorem/- danych osobowych osoby ,ułol"tni".1 t;, i,rrig
i rł*zrłisfoł:"dłrlią ł,tl'l:łl:ł-t-llil. lllic.irec zarnieszkłnii or* wizerunku, w celu uczestnictwa osoby małoletniej dnia w
konkursie Pt.: -.Konkurs WÓjta Gminy Tamów Opolski na Najlepszą Klasę oraz Najlepszych Uczniów w cminie
Tarnów OPolski w roku szkolnym 201812019". W zakresie imienia i nazwiska osoby małoletniej wyrazam
zgodę na
udostepnianie/ti. podanie do publicznei wiadomości/ §ch danych osobowych na stronie internetowej Administratora,

celem ogłoszenia wyn ików konkursu.

OŚwiadczam, iŻ Administrator udzielił mi wszelkich informacji, o których mowa w aft. 13 i l4 RoDO, orazwskazał
mie_isca umieszczenia klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Udzielono
mi infonnacji
m,in. o Prawie do: cofnięcia zgodY w dowolnym momencie bez wpĘwu na zgodnośc z prawem przętwarzania,
dostępu
do danYch osobowYch, ich Poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia,
wniesienia skargi do organu nadzorczego d. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Czytelny podpis

Tarnów Opolski, dnia

Zgoda

na rozpowszechnianie wŁerunku osoby małoletniej
/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/
Zgodnie Z ustawą zdnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z2018 r.poz.ll9l),
działając w imieniu małoletniego/niej .
. nieodpłatnie wyrażam zgodę
na Publikację PrZeZ Wójta GminY Tarnów Opolski, utrwalonego na potrzeby organizacji
konkursu Pt.: ,,Konkurs WÓjta Gminy Tarnów Opolski na Najlepszą Klasę oraz Najleps zych|Jczniow w
Gminie Tarnów
OPolski w roku szkolnYm 201812019" w formie fotografii, wizerunku w/w osoby małoletniej, poprzez utrwalanie,
zwielokrotnienie i rozPowszechnianie wizerunku na zdjęciach i na stronie internetowej Administratora, w taki sposób
że każdY będzie miał dostęp do wizerunku w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

Czytelny podpis

