REGULAMIN PUNKTOWANIA
PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY
(PROJEKT)

1. We współzawodnictwie o Puchar Dyrektora Szkoły uczestniczą wszystkie
klasy z poziomów I – III techników wchodzących w skład Wojewódzkiego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.
2. Wprowadza się dwa rodzaje klasyfikacji: zewnętrzną i wewnętrzną.
3. Puchar Dyrektora szkoły zdobędzie klasa, która uzyska najwięcej
punktów w klasyfikacji zewnętrznej.
4. Punkty do klasyfikacji zewnętrznej zdobywa się w zależności od zajętego
miejsca w klasyfikacji wewnętrznej każdego klasyfikowanego obszaru
oddzielnie, według zasady: za ostatnie miejsce w danym obszarze 0
punktów, za przedostatnie 2 punkty, i za każde kolejne miejsce wzwyż 2
punkty więcej.
5. Nagrody za zdobycie Pucharu Dyrektora Szkoły ustala Dyrektor
stosownym zarządzeniem.
6. Klasyfikacje prowadzone są w czterech obszarach
A. Frekwencja na zajęciach
B. Postępy w nauce
C. Dyscyplina i kultura osobista
D. Aktywność pozalekcyjna.
7. Obszar A Frekwencja.
a. Punktowana jest obecność na zajęciach szkolnych według zasady 1%
frekwencji = 1 punkt w klasyfikacji wewnętrznej obszaru A. Punktacja nie
obejmuje praktyki zawodowej.
b. Z punktacji wyłączone są osoby, które opuściły dużo zajęć z przyczyn
obiektywnych takich jak: pobyt w szpitalu, urlop macierzyński
8. Obszar B Postępy w nauce.
a. Pozycję w klasyfikacji obszaru B ustala się w oparciu o średnią klasy
zaokrąglonej do 0,01 czyli dwóch miejsc po przecinku, po odliczeniu ocen
ucznia najlepszego i najgorszego oraz uczniów nieklasyfikowanych z co
najmniej 2 przedmiotów i posiadających 7 lub więcej ocen
niedostatecznych.

9. Obszar C Dyscyplina i kultura osobista.
a. Dyscyplinę klasy ustala się na podstawie informacji w dziennikach
lekcyjnych, liczby spóźnień oraz kar regulaminowych.
c. Podstawą klasyfikacji jest liczba punktów negatywnych.
d. Każda uwaga skutkuje liczbą punktów odpowiadających liczbie osób
których dotyczy. Jeśli dotyczy całej klasy nalicza się liczbę punktów
negatywnych w stosunku do ilości osób obecnych w danym momencie na
zajęciach.
e. Szczegółowe zasady punktowania określi odpowiedni załącznik.
10. Obszar D Aktywność pozalekcyjna.
a. ocenie podlega udział w przedsięwzięciach oraz inicjatywy klasowe, w
szczególności:
- udział w konkursach zewnętrznych i olimpiadach,
- uczestnictwo w zawodach sportowych
- zaangażowane w promocję szkoły
- organizowanie imprez oraz uroczystości wewnątrzszkolnych.
- wolontariat
b. przy ocenianiu należy wziąć pod uwagę:
- czy przedsięwzięcie powstało z inicjatywy własnej uczniów?
- ilość zaangażowanych osób z danej klasy
- realizację i pomysłowość
c. nie punktuje się przedsięwzięć zleconych danej klasie (np. wynikających z
planu pracy samorządu szkolnego) jeśli uczestniczyło w nim nie więcej niż
5 osób z danej klasy. Natomiast ocenia się pomoc nawet jednej osoby z innej
klasy, która tego przedsięwzięcia nie miała nakazanego.
d. nie punktuje się niezbędnych i oczywistych czynności należących do
organizatora jak np. znoszenie stołów i krzeseł. Jeśli jednak klasa nie
wywiąże się z obowiązku (np. nie posprząta po imprezie) może otrzymać
punkty negatywne w obszarze C.
e. szczegółowe zasady punktowania określi odpowiedni załącznik.

