
REGULAMIN LIGI KLAS W LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR XI IM. STANISŁAWA 

KONARSKIEGO w roku szkolnym 2021-2022 

 

I. Zakres współzawodnictwa i punktacja 

 

 

W Lidze Klas oceniane są działania uczniów w następujących kategoriach : 
 

 

1. Frekwencja 

2. Punktualność  

3. Działalność społeczna 

4. Konkursy 

5. Średnia ocen 

6. Czytelnictwo 

 

 

W każdej kategorii 1 raz w semestrze ustala się ranking klas i 

odpowiednio do miejsca przyznaje się punkty: 

 

 

1. miejsce: 15 punktów 

2. miejsce: 14 punktów 

3. miejsce: 13 punktów 

4. miejsce: 12 punktów 

5. miejsce: 11 punktów 

6. miejsce: 10 punktów 

7. miejsce: 9 punktów 

8. miejsce: 8 punktów 

9. miejsce: 7 punktów 

10. miejsce: 6 punktów 

11. miejsce: 5 punktów 

12. miejsce: 4 punkty 

13. miejsce: 3 punkty 

14. miejsce: 2 punkty 

15. miejsce: 1 punkt 

16. miejsce: 0 punktów 

 

Następnie sumuje się  punkty z wszystkich kategorii i na tej podstawie 

wyznacza miejsce w klasyfikacji generalnej za dany semestr. 

 

 



 Frekwencję wykazuje się zgodnie ze wskazaniami Librusa. 

 Punktualność ocenia się, sumując wszystkie spóźnienia w semestrze, 

dzieląc przez liczbę uczniów w klasie. 

 Działalność społeczną (Samorząd Uczniowski, Wolontariat, akcje 

społeczne, zbiórki nakrętek, ciasta itp) ocenia się  w całym semestrze na 

podstawie punktów  wszystkich uczniów klasy w Librusie. 

 Konkursy (Zawody sportowe, konkursy wiedzy, projekty, olimpiady) 

ocenia się  w całym semestrze na podstawie punktów wszystkich 

uczniów w Librusie 

 

 

 

II. Przekazywanie informacji o punktach 

 

1. W dniu Rady Klasyfikacyjnej i przed Radą Plenarną w danym 

semestrze wychowawca  klasy jest zobowiązany do przekazania 

koordynatorowi Ligi Klas- Monice Cieślak za pośrednictwem 

dziennika Librus informacji z minionego semestru w zakresie: 

1. Frekwencji   

2. Punktualności   

3. Działalności 

4. Konkursów. 

 

2. Klasy trzecie biorą udział w Lidze Klas tylko w I semestrze! 

3. Niedostarczenie informacji  przez wychowawcę  w terminie powoduje 

przyznanie  0 pkt. w danym semestrze. 
 

 

 

 

III. Nagrody 

1. Za zajęcie I miejsca przysługuje jeden dzień na klasowe wyjście z 

wychowawcą do kina lub innej instytucji kultury we Wrocławiu. 

2. Laureaci II i III miejsc otrzymują dyplomy. 
 

 

 

 

SZKOLNY KOORDYNATOR LIGI KLAS    Monika Cieślak 

 

 

 


