Regulamin Programu Motywacyjnego „KLUCZ DO SUKCESU”
1.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach mając na uwadze
motywowanie uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum do podnoszenia swoich
wyników oraz aktywnej pracy na rzecz klasy, szkoły oraz lokalnego środowiska rozpoczyna
w roku szkolnym 2014/2015 program: „KLUCZ DO SUKCESU”
2.
Cele programu:
- motywowanie do pracy uczniów osiągających przeciętne i wysokie wyniki w nauce,
- wdrażanie do samodzielnej pracy,
- poprawa wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
3.
Założenia programu:
a) program jest realizowany w klasach IV-VI SP i I-III Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.
b) indeks programu: „KLUCZ DO SUKCESU” po spełnieniu poniższych warunków otrzymują:
- uczniowie, którzy po pierwszym okresie danego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co
najmniej 4,75 w SP oraz 4,5 w Gimnazjum, a także uczniowie, którzy w drugim okresie
podnieśli swoją średnią ocen o 0,5 stopnia,
- uczniowie, którzy uzyskali ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą,
- uczniowie, którzy wykazują się na terenie klasy lub szkoły przynajmniej dwoma
działaniami zanotowanymi i pozytywnie ocenionymi przez wychowawcę klasy w danym
roku szkolnym.
Mogą nimi być, np.:
- gazetki szkolne,
- przygotowanie lekcji wychowawczej na dany temat,
- rola sceniczna podczas dowolnego spektaklu szkolnego,
- udział w konkursach, zawodach, itd.
- praca i systematyczne uczestnictwo w zajęciach wybranego koła zainteresowań,
- czynny udział w projektach edukacyjnych,
- inne działania i przedsięwzięcia ocenione pozytywnie przez wychowawcę.
4.
Po klasyfikacji I okresu uczniowie spełniający kryteria otrzymają
indeks „KLUCZ DO SUKCESU” z wbitą pieczątką potwierdzającą to osiągnięcie.
5.
Po klasyfikacji II okresu i jej analizie średnich ocen uczniowie spełniający kryteria
otrzymają drugą pieczątkę w indeksie „KLUCZ DO SUKCESU”.
6.
Za osiągane wyniki uczniowie zostaną nagrodzeni na koniec roku szkolnego.
O formie nagrody decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz
Rady Rodziców.
7.
Nauczyciele wspierają uczniów w osiągnięciu sukcesów między innymi poprzez
dodatkową pomoc, aktywne metody nauczania oraz organizację zajęć dodatkowych.
8.
Najpóźniej do 30 października danego roku dyrektor szkoły winien ogłosić wykaz
nagród za udział w programie.
9.

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
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