PROJEKT
Poprawa frekwencji uczniów w Zespole Szkół w Lisewie
Realizujący projekt: uczniowie Zespołu Szkół w Lisewie
Temat projektu: „Poprawa frekwencji uczniów w Zespole Szkół w Lisewie”
Czas trwania: 4.03.2013 – 31.05.2013r.
Termin prezentacji projektu: czerwiec 2013r.
Sposób prezentacji: sprawozdanie z podjętych działań
Cele:
 poprawa frekwencji wszystkich uczniów we wszystkich klasach;
 zachęcanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne;
 kształtowanie pozytywnej atmosfery w szkole;
 kształtowanie umiejętności współdziałania;
 integracja grup klasowych.
Dziedzina działania: profilaktyka i wychowanie
Blok tematyczny: realizacja obowiązku szkolnego
Przedmiot: godzina wychowawcza
Grupy: zespół klasowy
I.

INSTRUKCJA DO PROJEKTU:

Zadania do realizacji w projekcie dotyczące bezpośrednio frekwencji:
1. Frekwencja klasy na zajęciach obowiązkowych w okresie 4.03.2013 – 31.05.2013r. –
max.10 pkt. np. jeżeli klasa będzie miała 88% frekwencję otrzyma 8,8 pkt.
2. Procent godzin usprawiedliwionych – max.10 pkt. np. jeżeli klasa będzie miała 91%
usprawiedliwionych nieobecności to otrzyma 9,1 pkt.
3. Frekwencja klasy na zajęciach dodatkowych (dydaktyczno – wyrównawczych i kołach
zainteresowań z wyłączeniem SKS, zajęć tanecznych, chóru i zajęć w soboty) w
okresie 4.03.2013 – 31.05.2013r. – max.10 pkt. np. jeżeli klasa będzie miała 82%
frekwencję otrzyma 8,2 pkt.
4. Frekwencja klasy w dniu 21 marca 2013r. – max. 10 pkt. np. jeżeli klasa będzie miała
99% frekwencję w tym dniu otrzyma dodatkowe 9,9 pkt.
5. Wychowawca klasy typuje osobę, która w porównaniu do I semestru 2012/13
najbardziej w okresie trwania projektu podniosą swoją frekwencję - za każdy % „do
góry” klasa otrzyma 0,2 pkt. np. osoba X miała w I semestrze frekwencję 54%, a w
okresie od 4 marca 2013 do 31 maja 2013 jej frekwencja będzie wynosiła 85% to
klasa otrzymuje dodatkowo 6,2 pkt. (metoda liczenia: (85% – 54%) x 0,2 = 31% x 0,2
= 6,2 pkt.).
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6. Punkty będą odejmowane za wagary i spóźnienia:
 każda 1 h wagarów ucznia to -1 pkt.
 3 spóźnienia ucznia to -1 pkt.
Dodatkowe zadania do realizacji w projekcie:
7. Przygotowanie krótkiej (max. 10 min.) prezentacji dla całej społeczności szkolnej,
którą przedstawią w dniu 21.03.2013r. nt.. „Dlaczego 21 marca warto przyjść do
szkoły?” – max. 10 pkt. (liczy się pomysłowość i sposób prezentacji).
8. Wykonanie gazetki klasowej na wybrany temat związany z profilaktyką i
wychowaniem (do 10 maja 2013r.) – max. 10 pkt. (jury oceni estetykę i treść wykonanej
gazetki, tematy gazetek nie mogą się powtarzać) np.:
 Moja szkoła jest O.K.;
 Jak się uczyć?
 Co robię w moim wolnym czasie?
 Dlaczego warto chodzić do szkoły?
 Prawa nauczyciela i prawa ucznia.
 Mocne strony naszej grupy.
 Stop nałogom.
 Nasze marzenia.
 Gdzie chcemy jechać i dlaczego?
 Nie pal przy mnie proszę.
 Asertywność – co to takiego?
 i inne własne pomysły…
II.

OCENA:

Osoby /jury/ oceniające realizację zadań w projekcie:
Przewodniczący: Bożena Gizińska – wicedyrektor
Członek: Ewa Stawska – kierownik GOPS w Płońsku
Członek: Izabela Krzewska
Członek: Aneta Kosewska
Członek: przedstawiciel rodziców: …………………………
Członek: przedstawiciel SU: ……………………………….
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III.

NAGRODY:

Przewidziano dwie nagrody główne dla całych klas:
1. Za realizację zadań w projekcie dotyczących bezpośrednio frekwencji
(numery 1 – 6 ):
Nagrodą będzie suma ok. 200zł., którą klasa może przeznaczyć na wspólny, wybrany cel np.
wyjazd klasowy na lody czy do Mc’Donalda – sponsor sklepik szkolny.
2. Za całość projektu (za realizację zadań dotyczących bezpośrednio
frekwencji (numery 1 – 6) oraz za realizację zadań dodatkowych (numery
7 – 8);
Nagrodą będzie wyjazd na jednodniową wycieczkę do wybranego przez klasę miejsca.
Wartość nagrody ok. 2000 zł. – sponsor Urząd Gminy w Płońsku.
Przewidziano nagrody indywidualne: za 100% frekwencję w danym miesiącu uczeń
otrzyma talon, który w kl. I – III SP może wykorzystać na zakup jednej rzeczy w sklepiku
szkolnym, a w kl. IV – VI SP i I – III Gim. może wykorzystać na tzw. „ulgę edukacyjną”* w
jednym wybranym dniu.
* ulga edukacyjna – obejmuje prace domowe, kartkówki, „odpytywanie”; nie obejmuje
wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
Okres rozliczania frekwencji indywidualnej:
- frekwencja od 4 marca do 27 marca – 1 talon
- frekwencja od 3 kwietnia do 30 kwietnia – 1 talon
- frekwencja od 6 maja do 29 maja – 1 talon
Rozdawanie talonów przez wychowawców:
- 3 kwiecień 2013r.;
- 6 maj 2013r.;
- 3 czerwiec 2013r.
Za wykonanie talonów odpowiedzialny będzie Samorząd Uczniowski.
IV.

Podsumowanie

projektu:

z

projektu

zostanie

sporządzony

protokół

podsumowujący działania oraz wyłaniający zwycięzców.
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