ZASADY KONKURSU

„WZOROWA

miesiąca. W każdy piątek „klasowe zeszyty
zachowania” będzie zbierał opiekun samorządu w
celu ich sprawdzenia.
Na koniec roku szkolnego zostanie ogłoszony
zwycięzca.

KLASA”
Od 3 października 2016 rozpoczyna się konkurs
„WZOROWA KLASA”. Jest on skierowany dla klas
IV-VI.
Polega on na codziennej ocenie ogólnego
zachowania klasy. Każda klasa zaprowadza
„klasowy zeszyt zachowania”, do którego wkleja Ewa Karczewska – opiekun SU
lub rysuje tabelki.
Osoba wyznaczona w klasie, na koniec każdej
lekcji podchodzi do nauczyciela, z którym miała
zajęcia a ten wpisuje ocenę w skali od 1 do 5 ,
stosownie do zachowania klasy podczas zajęć.
Brak wpisu z przedmiotu (obojętnie z jakiego
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