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Положення
про проведення шкільного огляду-конкурсу

на звання «Кращий клас року»

Виходячи з Положення  Шкільного об’єднання учнів «ШОУ 85» з
метою:
● активізації роботи класних колективів у діяльності школи;
● виявлення найбільш згуртованих та творчих класних колективів –

лідерів школи;
● пошуку та підтримки творчих ідей учнів, сприяння самореалізації

особистості школярів;
● підвищення авторитету і престижу шкільного об’єднання учнів

«ШОУ 85»;
● вироблення активної громадської позиції щодо діяльності

класних колективів.

Огляд  є постійно діючим заходом СШ №85.
Предметом уваги Огляду є навчання учнів, підготовка, проведення та

презентація колективних творчих справ, активна участь у житті школи,
дотримання Статуту школи.

1. У конкурсі за звання «Кращий клас року» приймають участь
учнівські колективи 5-11 класів за номінаціями:

✔ За найбільшу кількість призових місць в районному етапі
Всеукраїнських предметних олімпіад, МАН, інтелектуальних
конкурсів – «Інтелектуальний клас»

✔ За активну участь у житті школи та виявлену ініціативу -
«Активність та ініціативність»

✔ За активну участь та відповідальне  ставлення до доручень -
«Активність та відповідальність»

✔ За найактивніше виконання програми навчальних екскурсій та
шкільної  програми «Я – КИЯНИН!» - ПРОГРАМА «Я- киянин»

✔ За активну участь у міських, районних та шкільних змаганнях -
«Самий спортивний клас»

✔ За успіхи у вивченні матеріалів шкільного Зразкового музею
«Захисники Вітчизни» - Клуб «Пам'ять»

✔ За результативну колективну участь у житті школи -
«Соціальна згуртованість»



✔ За сворення позитивного іміджу школи та володіння сучасними
технологіями – «Медіа»

2. Конкурс проводиться як підсумок діяльності учнів та класних
колективів за такими напрямками:
● участь у міських, районних та шкільних заходах;
● зайняті призові місця;
● організація та проведення виховних заходів (лінійки, свята );
● організація і проведення спортивних змагань;
● участь у районних учнівських олімпіадах з базових дисциплін

(призові місця);
● перемога у  2 етапі  та участь у 3 етапі учнівських олімпіад;
● участь у МАН.

3. Для підведення підсумків щорічно обирається комісія з числа учнів,
вчителів, батьків.

4. Переможцем за навчальний рік визначається клас, який виявив
найбільшу активність щодо участі у міських, районних, шкільних
заходах.

5. Інформація про діяльність класів підводиться головами клубів, мерами
міст щосеместра.

6. За підсумками змагання на святі Останнього дзвоника переможці
нагороджуються грамотами та кубками.

7. В дане Положення можна внести зміни та доповнення, якщо за них на
загальношкільній конференції Шкільного об’єднання учнів «ШОУ 85»
проголосувало не менше 2 всіх його членів.⁄�

Робота класних колективів оцінюватиметься за кількісним показником,
який враховується при підведенні підсумків, висвітлюється в класних
куточках, інформаційному стенді «ШОУ 85», сайті закладу освіти,
розміщується у віртуальному освітньому середовищі ТEAMS.

Зміни до даного Положення вносяться в тому випадку, коли виникає
необхідність уточнити кількісні показники за окремими напрямками та
номінаціями.


