KONKURS „NAJAMBITNIEJSZY UCZEŃ”
Charakterystyka konkursu:
Celem Konkursu jest motywowanie uczniów Zespołu Szkół w Gardnie do osiągania coraz
lepszych wyników nauczania i zachowania, rozwijanie pasji oraz promowanie postaw prospołecznych. Tytuł „Najambitniejszego Ucznia” może zdobyć każdy uczeń niezależnie od posiadanych uzdolnień i predyspozycji. Zasady konkursu promują zaangażowanie uczniów w życie
klasy i szkoły. Piętnują zaś postawy związane z naruszaniem zasad współżycia społecznego.
Konkurs ma za zadanie motywowanie do wysiłku wszystkich uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem tych, którzy mają problem z zaistnieniem na forum klasy i szkoły.
Konkurs „Najambitniejszy Uczeń” stanowi integralną część funkcjonującego w Zespole
Szkół w Gardnie „Programu wsparcia”.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VI SP i I – III gimnazjum.
2. Konkurs trwa od 1 września do 30 maja.
3. Za przeprowadzenie konkursu odpowiada wychowawca klasy.
4. Podsumowanie punktów odbywa się raz w tygodniu na godzinie wychowawczej, chyba
że poniższa szczegółowa punktacja stanowi inaczej.
5. Zwycięzcą konkursu może zostać tylko jeden uczeń, który uzyskał największa liczbę punktów w klasie.
6. Nagrodę rzeczową w konkursie funduje Dyrektor Szkoły.
7. Nauczyciel – wychowawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia dokumentacji konkursowej.
Spodziewane efekty wdrożenia systemu motywowania:
Dla uczniów:
● widoczne efekty edukacyjne w postaci dobrych ocen,
● wzrost zainteresowania wiedzą,
● rozbudzenie postawy odpowiedzialności za własny proces edukacyjny,
● nawiązanie bliższych więzi w zespole klasowym,
● wyzwolenie twórczego zaangażowania w różnych dziedzinach.

1

Punkty na „PLUS”:

Lp.

Opis sytuacji

Punkty

1.

Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i zawodach sportowych

2.
3.
4.
5.

Pomoc podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych
Praca na rzecz klasy
Praca na rzecz szkoły

10 punktów
10 punktów
20 punktów

Udział w akcjach organizowanych przez szkołę np. Sprzą-

5 punktów

ETAP
PUNKTY
szkolny
5
gminny
10
powiatowy
20
wojewódzki
30
ogólnopolski
50
Dodatkowe punkty za zdobycie
miejsc I –III ( I – +30 pkt, II – +20
pkt, III – +15 pkt )

tanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka makulatury, baterii zakrętek,
zniczy, karmy dla zwierząt, itp

6.

Pomoc kolegom w nauce (wolontariat)

do 25 punktów (punkty przyznajemy
raz w półroczu)

7.

Frekwencja (punkty doliczane na koniec półrocza)

8.
9.
10.

Wysoka kultura osobista

90%-94% w semestrze - 20 punktów
Powyżej 95% - 30 punktów
30 punktów raz w półroczu

Pochwały w zeszycie

5 punktów

Do dyspozycji wychowawcy

do 50 punktów na ucznia (na półrocze)

Punkty na „MINUS”:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opis sytuacji
Przeszkadzanie na lekcjach
Niewykonywanie poleceń nauczyciela i obsługi
Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, obsługi,
kolegów
Zaczepki fizyczne
Bójka
Wulgarne słownictwo
Niszczenie sprzętu i mebli
Niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek
Zaśmiecanie otoczenia
Niewykonywanie zobowiązania
Wyłudzanie pieniędzy na terenie szkoły i poza szkołą
Kradzież na terenie szkoły i poza szkołą
Używanie używek (alkohol, papierosy, narkotyki)
Niestosowny strój
Używanie telefonu komórkowego
Nieprzestrzeganie zasad higieny, estetyki osobistej

Punkty
-10 punktów
-10 punktów
-20 punktów
- 10 punktów
- 30 punktów
- 10 punktów
od -10-20 punktów
od -10-20 punktów
- 10 punktów
- 20 punktów
- 50 punktów
- 50 punktów
- 50 punktów
- do 20 punktów
- 30 punktów
- 10 punktów
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

i otoczenia
Stosowanie szantażu lub zastraszenia
Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad słabszymi

- 50 punktów
- 50 punktów

Uwagi w zeszycie uwag
Obuwie zmienne

– 5 punktów za każdą
– 5 punktów za każdy brak obuwia

Nieprzewidziane sytuacje
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia :
(punkty doliczane na koniec półrocza)

Ucieczka całej klasy z lekcji

od – 10 do -50 punktów
do 20 godzin - 1 punkt za każdą
godzinę
od 21 godzin - 1 punkt za każdą
do 30 godzin godzinę + minus
30 punktów
od 31 godzin - 1 punkt za każdą
do 50 godzin godzinę + minus
50 punktów
Powyżej 50
- 1 punkt za każdą
godzin
godzinę + minus
60 punktów
- 10 punktów za każdą godzinę

Zeszyt kontaktów z rodzicami

– 5 punktów za każdy brak zeszytu

Do dyspozycji wychowawcy

- 50 punktów na ucznia
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