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REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO 
SPORTOWCA I NAJLEPSZĄ SPORTOWĄ KLASĘ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
TOWARZYSTWA SZKOLNEGO 

im. MIKOŁAJA REJA w BIELSKU-BIAŁEJ 
 

CELE KONKURSU 

popularyzacja sportu w szkole i środowisku 

  zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych  

wyłonienie najlepszych sportowców i najlepszej sportowej klasy (z największą ilością  

      punktów) 

  zachęcenie uczniów do systematycznego uprawiania sportu i pogłębiania wiedzy z tej  

     dziedziny 

CZAS REALIZACJI  

rok szkolny  

      - lekcje wychowania fizycznego 

      - fakultety 

      - zawody szkolne i pozaszkolne 

MIEJSCE REALIZACJI 

sala gimnastyczna 

boisko szkolne 

stadion lekkoatletyczny  

ODPOWIEDZIALNI ZA PRZEBIEG 

nauczyciele wychowania fizycznego 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

  w konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV – VIII 

 każdy uczeń bierze udział w konkurencjach wymienionych w pkt. 7. Punkty uzyskane z 
poszczególnych konkurencji oraz punkty dodatkowe sumuje się i na tej postawie 
uzyskuje się wynik danego ucznia, który bierze udział w klasyfikacji ogólnej. Punkty 
indywidualne każdego ucznia biorą udział w konkursie drużynowym. 
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 jeśli w trójce najlepszych uczniów szkoły nie znajdzie się żadna uczennica, wówczas 
najwyżej sklasyfikowanej uczennicy przyznaje się tytuł Najlepszej Sportsmenki Szkoły. 

 jeśli w konkursie na najlepszą klasę, większa ilość klas niż jedna będzie miała taką samą 
ilość punktów, wtedy o zwycięstwie będzie decydowała ilość uczniów w najlepszej 
pięćdziesiątce konkursu na najlepszego sportowca szkoły. 

 

PUNKTACJA 

 ZA UDZIAŁ W DYSCYPLINACH SPORTOWYCH 

Lp. 
IGRZYSKA SPORTOWE 

 

MIEJSCE - PUNKTY 
UDZIAŁ 

PUNKTY 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI-XX 

XXI - 
XXX 

1. SZKOLNE 50 45 40 40 35 35 30 30 25 25 20 15 10 

2. MIĘDZYSZKOLNE  100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 30 20 

3. 
POZASZKOLNE 
(udokumentowane)*  

15 10  5  3  3  3 3 3 3 3 3 3 1 

 
* liczy się pięć zawodów z najlepszymi wynikami w całym roku szkolnym  

* może być dowolna ilość dyscyplin sportowych 
 

 ZA UDZIAŁ W INNYCH IMPREZACH SPORTOWYCH  

za udział w zawodach towarzyskich - 10 pkt. 

 za każdorazowe pobicie rekordu szkoły (także na oficjalnych zawodach) - 50 pkt. 

 za zajęcie miejsca na podium podczas Dnia Sportu -  1 miejsce -15 pkt, 2 miejsce – 

10 pkt, 3 miejsce – 5 pkt. 

 

 

 STRATY PUNKTOWE  

   bez usprawiedliwienia rodziców (opiekunów), uczeń traci taką ilość punktów, jaką 

       mógłby zdobyć za zajęcie I miejsca w zawodach, w których nie wziął udziału z  

       własnej winy  

   jeśli w/w sytuacja powtórzy się trzykrotnie, uczeń zostaje wykreślony  z konkursu 

   uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach, jeśli w czasie ich trwania  

      zachował się w sposób naruszający dobre imię szkoły,  drużyny lub naruszył inne  

      ogólnie przyjęte normy poprawnego zachowania 

   za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty z 

      konkursu (decyzję podejmuje nauczyciel w-f  w porozumieniu z dyrektorem szkoły). 

  uczeń traci 10 punktów za każdy nieusprawiedliwiony brak stroju i ocenę niedostateczną  

      za aktywność  na lekcji wychowania fizycznego.  
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KONKURENCJE SZKOLNE  

   INDYWIDUALNE: 
 

skok w dal 

skok  wzwyż 

60 metrów 

300 (IV-V dz) /600 (IV-V chł; VI-VIII dz) /1000 metrów (VI-VIII chł) 

rzut piłką lekarską (tyłem) (IV 1kg; V-VI 2kg; VII-VIII 3kg) 

bieg po kopercie  

 

 

 

 

 





bieg wahadłowy 

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ KLASĘ 

Ustala się, że punkty uzyskane przez 15 najlepszych uczestników konkursu  

      indywidualnego z danej klasy sumuje się i  na tej podstawie powstaje ranking  

      najlepszych klas w szkole. 

 

SPORTOWE NADZIEJE 

Ustala się, że dla ucznia, który uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich uczniów 

równoległych klas (uzyskał największą liczbę punktów), a nie jest w trójce najlepszych 

uczniów szkoły, przyznaje się tytuł Sportowej Nadziei. Rocznik, w którym jest najlepszy 

uczeń szkoły, nie otrzymuje wyróżnienia Sportowej Nadziei. 

 

 

 
 
 
 
Bielsko-Biała, dn.19.11.2020r. 


