Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

REGULAMIN LISTY RANKINGOWEJ
1. W gimnazjum i liceum ogólnokształcącym prowadzona jest lista rankingowa wszystkich uczniów. Ma ona na celu:
a) wzmocnienie motywacji uczniów do nauki
b) dowartościowanie uczniów wybijających się ponad przeciętność,
c) wskazanie wzorów postaw uczniowskich preferowanych przez Szkołę
d) uświadomienie każdemu uczniowi aktualnej pozycji w społeczności uczniowskiej jako formy oceny jego pracy.
2. Zasady ogólne:
a) każdemu uczniowi co semestr oblicza się sumę uzyskanych punktów w tym semestrze i sumę punktów, jakie otrzymał
w poprzednich semestrach nauki
b) w semestrze kończącym rok szkolny sumuje się punkty uzyskane w semestrze zimowym i letnim
c) uczniowi powtarzającemu klasę anuluje się zdobyte poprzednio w tej klasie punkty i oblicza je od nowa
d) po zakończeniu każdego semestru ogłasza się co najmniej pierwszą 50-tkę najlepszych uczniów Szkoły w tym semestrze
lub roku szkolnym. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego pierwsza 10-tka wyróżniana jest nagrodami na forum Szkoły w tym uczniowie Gimnazjum dyplomem „Złotej Dziesiątki” a uczniowie Liceum Ogólnokształcącego dyplomem „Diamentowej Dziesiątki”,(jeśli nie pojawiły się istotne zastrzeżenia.)
e) uczniowi kończącemu szkołę obliczana jest suma punktów uzyskanych na danym etapie edukacyjnym. Uczniom o najwyższych lokatach, o ile nie pojawiły się okoliczności wyraźnie deprecjonujące ich pozycję, Rada Pedagogiczna przyznaje medale Szkoły.
3. Każdy uczeń ma prawo znać liczbę zdobytych przez siebie punktów.
Na sumę punktów uzyskanych w semestrze składają się:
a)
średnia ocen końcoworocznych (semestralnych) z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania w danym semestrze, oprócz religii, pomnożona przez 10 (zaokrąglona do liczby całkowitej)
– 10-60 pkt
b) traktowane rozłącznie:
brak ocen niedostatecznych i dopuszczających
– 2 pkt
otrzymanie wszystkich ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej dobrych
– 4 pkt
otrzymanie średniej ocen co najmniej 4,7
– 6 pkt
c) udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych* - traktowane rozłącznie:
pełny udział w I etapie (każdorazowo przy osiągnięciu minimum 50% pkt.)
– 2 pkt
każdorazowy udział w II etapie
– 6 pkt,
każdorazowy udział w III etapie
– 12 pkt
laureaci na poziomie III etapu
– 18 pkt,
uczestnik zawodów międzynarodowych (traktowanych jako kolejny etap po zawodach krajowych)
– 25 pkt
laureat zawodów międzynarodowych
– 50 pkt
d)
udział w konkursach przedmiotowych, przeglądach teatralnych i innych związanych z działalnością Szkoły - traktowane
rozłącznie:
czynne wzięcie udziału (każdorazowo przy osiągnięciu minimum 50% pkt)
– 2 pkt
każdorazowe wyróżnienie (miejsca 1 do 3)
– 4 pkt
e)
udział w zawodach sportowych (liczbę punktów oblicza członek zespołu do spraw listy rankingowej w oparciu o odrębną
listę rankingową osiągnięć sportowych prowadzoną przez nauczycieli wychowania fizycznego) przy czym uczeń z pierwszego miejsca tej listy otrzymuje dodatkowo 20 pkt za semestr a każdy następny proporcjonalnie do liczby punktów uzyskanych na tej liście.
f)
uzyskane osiągnięcia pozaszkolne (związane z własnymi zainteresowaniami, nie rozwijanymi w szkole) - traktowane łącznie:
na szczeblu gminy
– 1 pkt
na szczeblu powiatu
– 2 pkt
na szczeblu województwa (regionu)
– 4 pkt
na szczeblu kraju
– 6 pkt
na poziomie międzynarodowym (traktowanych jako kolejny etap po zawodach krajowych)
– 8 pkt
g)
pełnione funkcje w szkole:
przewodniczący samorządu uczniowskiego
– 5 pkt
czynny członek samorządu uczniowskiego
– 3 pkt
przewodniczący klasy
– 2 pkt
członek samorządu klasowego
– 1 pkt
h) punkty wychowawcy klasy:
I
za ocenę bardzo dobrą z zachowania
– 1 pkt
II
za ocenę wzorową z zachowania
– 3 pkt
III
za kulturę, pilność, pomoc koleżeńską, przydzielone zadania, rozwijanie zainteresowań, i inne
osiągnięcia nie wyszczególnione wyżej potwierdzone:
A
pochwałą wychowawcy wpisaną do dziennika (każda)
– 1 pkt
B
pochwałą dyrektora wpisaną do dziennika (każda)
– 3 pkt
IV
za ocenę nieodpowiednią z zachowania
minus 1 pkt
V
za ocenę naganną z zachowania
minus 5 pkt
VI
za wykroczenia i kary potwierdzone:
A
naganą wychowawcy klasy wpisaną do dziennika (każda)
minus 2 pkt
B
naganą dyrektora szkoły wpisaną do dziennika (każda)
minus 5 pkt
* - zDolny Ślązak Gimnazjalista, Olimpiady przedmiotowe dla szkół ponadgimnazjalnych

