Regulamin „Jokera”
1. Joker 100% frekwencji może otrzymać uczeń, który w poprzednim miesiącu miał 100%
frekwencji (był obecny na wszystkich lekcjach stacjonarnych oraz zdalnych).
2. Joker zwalnia ucznia tylko z niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
podczas kartkówki i w przypadku wywołania do odpowiedzi ustnej. Może być również
wykorzystany w razie braku pracy domowej lub materiałów niezbędnych na lekcji np.
kalkulatora na fizyce lub stroju na lekcji wf-u.
3. Joker nie zwalnia z wszelkich zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek, z prac
realizowanych w ramach lekcji i projektów oraz prac długoterminowych, których zakończenie
zostało ściśle określone. Uczeń nie może wykorzystać Jokera również, gdy zobowiązany jest
przeprowadzić prezentację dla klasy, ma wygłosić referat itp., a termin został precyzyjnie
określony.
4. Nauczyciel może wymagać od ucznia, który wykorzystał Jokera zaliczenia materiału w innym
(ustalonym) terminie.
5. Uczeń ma możliwość wybrania dnia i lekcji, na której wykorzysta Jokera.
6. Joker nie musi zostać wręczony na początku lekcji, ale w sytuacji, w której może zostać użyty.
7. Joker za 100% frekwencji w miesiącach od września do maja może zostać wykorzystany
wyłącznie do końca roku szkolnego, w którym został przyznany. Natomiast za 100%
frekwencji w czerwcu (wliczane są również obecności na lekcjach po klasyfikacji rocznej),
Joker przyznawany jest na kolejny rok szkolny i może być odebrany we wrześniu.
8. Frekwencja jest wyliczana przez system Librus za okres jednego miesiąca.
9. Informacja o przyznaniu uczniom Jokerów zostaje opublikowana w ogłoszeniach na Librusie
do 5 dnia następnego miesiąca. Nauczyciele zaglądając w ogłoszenia mogą sprawdzić, czy
danemu uczniowi rzeczywiście przyznano Jokera.
10. Uczeń odbiera osobiście Jokera w bibliotece szkolnej w ciągu miesiąca od jego przyznania,
pisemnie potwierdzając odbiór (w pomieszczeniu biblioteki mogą równocześnie przebywać
TYLKO 3 osoby!)
11. Nauczyciel, na którego lekcji uczeń wykorzystał Jokera, odbiera go od ucznia, aby ten nie
wykorzystał go po raz kolejny na innych lekcjach.
12. Jokera może uzyskać uczeń za każdy kolejny miesiąc, w którym miał 100% obecności na
zajęciach.
13. Liczba uczniów jednej klasy posiadających Jokera jest nieograniczona.
14. Za próbę podrobienia JOKERA, przekazanie go innemu uczniowi lub przywłaszczenie cudzego
Jokera oraz jego niewłaściwe wykorzystanie grozi kara utraty możliwości korzystania z Jokera
do końca roku szkolnego, a także przyznanie punktów ujemnych ze sprawowania (-5 pkt.).
15. Jeżeli użycie Jokera przez ucznia jest zgodne z regulaminem, nauczyciel nie może odmówić
jego przyjęcia.
16. W miesiącach, w którym zajęcia lekcyjne odbywają się mniej niż 12 dni, Jokery nie są
przyznawane.
17. Joker nie może być nagrodą za udział lub wygraną w różnych konkursach i wydarzeniach
szkolnych.
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