Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
1. Frekwencję klas punktuje się jak następuje:
- Najwyższa frekwencja klasy w swojej kategorii: 3 pkt
- Kolejna frekwencja klasy w swojej kategorii: 2 pkt
- Najniższa frekwencja klasy w swojej kategorii: 1 pkt
Każdy uczeń klasy może dodatkowo „zasilić” konto klasy za 100% frekwencję - plus 3 punkty.
Odpowiedzialny wychowawca (na dzień 31 maja)
2. Ilość godzin nieusprawiedliwionych:
- Najniższa ilość godzin nieusprawiedliwionych klasy: 3 pkt
- Kolejna najniższa ilość godzin nieusprawiedliwionych: 2 pkt
- Klasa z najwyższą ilością godzin nieusprawiedliwionych: 1 pkt
Odpowiedzialny wychowawca (na dzień 31 maja)
3. Pracę na rzecz innych ludzi (wolontariat):
a) Góra Grosza ( kwota na 1 ucznia)
- Najwyższa kwota na 1 ucznia: 3 pkt
- Kolejna kwota na 1 ucznia: 2 pkt
- Najniższa kwota na 1 ucznia: 1 pkt
b) Nakrętki (ilość punktów dodatnich na 1 ucznia)
- Najwyższa ilość punktów dodatnich na 1 ucznia: 3 pkt
- Kolejna ilość punktów dodatnich na 1 ucznia: 2 pkt
- Najniższa ilość punktów dodatnich na 1 ucznia: 1 pkt
c) inne akcje (zasady punktowania będą podane przed przeprowadzeniem akcji)
Odpowiedzialne są osoby przeprowadzające akcję (każda akcja)
4. Udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych:
- ilość punktów to 1/10 procenta jaki stanowią uczniowie danej klasy biorący udział w
konkursie zaokrąglona do całości zgodnie z zasadami matematycznymi
- dodatkowe 3 punkty za tytuł laureata, finalisty
Odpowiedzialny wychowawca (każdy konkurs)
5. Konkursy na ścienną gazetkę klasową:
3 razy od grudnia do maja komisja będzie oceniać tematyczną gazetkę ścienną.
Skład Komisji Konkursowej Dyrektor Szkoły, nauczyciel nie będący wychowawcą oraz uczeń.
Przy ocenie będzie brana pod uwagę:
- aktualna tematyka gazetki (0-1p.)
- estetyka wykonania (1-3p.)
Odpowiedzialna komisja (3 losowe terminy)
6.

Ilość punktów ujemnych:

Rozliczenie dokonuje się 3 razy w czasie trwania rywalizacji:
- 31 stycznia (od 1 grudnia – 31 stycznia)
- 31 marca ( od 1 lutego – 31 marca)
- 31 maja (1 kwietnia – 31 maja)
- Najmniejsza ilość punktów ujemnych (suma punktów wszystkich uczniów) – 3 punkty.
Odpowiedzialni wychowawcy (31 stycznia, 31 marca, 31 maja)

