Rozliczanie frekwencji uczniów
w Liceum Ogólnokształcącym Nr XV
SYSTEM NAGRÓD ZA WYSOKĄ FREKWENCJĘ UCZNIÓW ORAZ KLAS
•

Nagroda za „czysty tydzień” w postaci imiennych talonów dla uczniów. Uczeń chcący
skorzystać z wybranej ulgi zbiera talony i przekazuje je nauczycielowi. Wykorzystane talony
nauczyciel niszczy. Talony nie wykorzystane w danym roku szkolnym przechodzą na rok kolejny.

•

Czysty tydzień jest tygodniem wolnym od absencji i jakichkolwiek spóźnień.

Talony uprawniają do skorzystanie z taryf ulgowych wg cennika:
3 talony= możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (bez wpisu do dziennika),
3 talony= możliwość oddania brakującego zadania domowego następnego dnia bez konsekwencji dla
ucznia,
4 talony= możliwość poprawy kartkówki,
6 talonów = przedłużenie terminu zaliczenia semestru o 1 miesiąc lub sprawdzianu o jeden tydzień.
•

Talon klasowy - klasa o najwyższej w danym miesiącu frekwencji otrzymuje bon, który może
wykorzystać w formie „Dnia bez stresu” – dowolnie wybrany przez klasę dzień wolny od
sprawdzianów, kartkówek, odpytywania itp. (Zaplanowany na ten dzień sprawdzian klasa pisze na
kolejnej lekcji z danego przedmiotu). Wybrany dzień samorząd klasowy zgłasza do wychowawcy
klasy, który zamieszcza taką informację w dzienniku elektronicznym i w pokoju nauczycielskim.
Klasa o najwyższej frekwencji w ostatnim miesiącu nauki może skorzystać z „Dnia bez stresu” we
wrześniu w kolejnym roku szkolnym . Jeśli najwyższą frekwencję w kwietniu uzyskałaby klasa
maturalna otrzymuje ona nagrodę w postaci słodkiego upominku.

•

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych– klasa która uzyska najwyższą frekwencje w semestrze ma
prawo do „dnia wolnego” od zajęć dydaktycznych, z przeznaczeniem na zajęcia pozaszkolne z
wychowawcą. Samorząd zwycięskiej klasy zgłasza do Dyrekcji szkoły termin oraz program zajęć
pozalekcyjnych. Nagrodę za pierwszy semestr mogą klasy wykorzystać w bieżącym roku
szkolnym, nagrodę za semestr drugi do końca października kolejnego roku szkolnego. Klasy
maturalne biorą udział w konkursie tylko w pierwszym semestrze nauki z powodu krótszego roku
szkolnego.

•

Cząstkowe oceny przedmiotowe – raz w semestrze, na podstawie frekwencji (powyżej 90%), z
każdego przedmiotu możliwe jest uzyskanie oceny bardzo dobrej z wagą 1 (nie dotyczy
wychowania fizycznego),

•

Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia frekwencji w dzienniku elektronicznym i wpisania
tej oceny pod koniec semestrów,

•

Podwyższenie oceny z zachowania – uczeń o najwyższej frekwencji w klasie w skali semestru
ma prawo do podwyższenia oceny z zachowania o jeden stopień w stosunku do oceny
proponowanej. O podwyższeniu oceny decyduje wychowawca.

•

Pochwała wychowawcy - uczniowie z najwyższą frekwencją semestralną i roczną otrzymują
pochwałę wychowawcy, którą w formie listu pochwalnego otrzymują również rodzice ucznia.

POSTĘPOWANIE WYCHOWAWCY W PRZYPADKU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ
NIEOBECNOŚCI UCZNIA
a. 10 godzin nieusprawiedliwionych przez ucznia - wychowawca klasy udziela upomnienia z wpisem do
dziennika elektronicznego.
b. 20 godzin nieusprawiedliwionych - wychowawca udziela nagany z wpisem do dziennika
elektronicznego i powiadomieniem rodziców ucznia.
c. Powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych - wychowawca może wnioskować o udzielenie nagany
dyrektora
d. W sytuacji dalszej absencji ucznia zwoływany jest zespół wychowawczy, w przypadku ucznia
niepełnoletniego zespół może podjąć decyzję o poinformowaniu Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

