Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie prezentuje Historię Zmiany Sprawowania
Proponowany zakres punktacji - testowany przez 1 półrocze.
Na dzień dobry każdy uczeń dostaje po 100 pkt. i albo je zmarnuje, albo coś do nich doda od siebie.
Sprawowanie wyjściowe – POPRAWNE. A dlaczego? Bo… A oto historia zmiany sprawowania:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie

Uczeń Poprawny to taki, który:
- chodzi do szkoły, bo nie ma nic przeciwko temu
- w zasadzie się nie spóźnia, bo nie ma takiej potrzeby
- czasami zapomni przynieść usprawiedliwienie, albo mu się nie chce, ale nadrobi
to czymś innym
- jest miły i grzeczny, bo co mu to szkodzi
- od czasu do czasu zrobi coś na rzecz klasy, a nawet więcej jak się go poprosi,
ale szału nie ma
- na praktykach czy zajęciach praktycznych robi, co mu każą i nie wychyla się w żadną stronę
- nie przynosi ujmy imieniu szkoły, bo w zasadzie, to lubi swoją budę, a nawet nauczycieli
- nosi się schludnie, bo nie ma potrzeby pokazywać bielizny ani innych części nagiego ciała
- czapkę też zdejmuje w pomieszczeniach, bo go tak nauczono
- na imprezach szkolnych zachowuje się jak zawsze po ludzku, bo nie lubi przeszkadzać w pracy, a sam
nie koniecznie chciałby się znaleźć z drugiej strony, czyli
- do ludzi odnosi się po ludzku, bo sam też chce być tak traktowany
Uczeń Poprawny, to po prostu kwintesencja szkoły.

No, ale jakby się choć trochę postarał to:
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Uczeń Dobry, to taki, który:
- chodzi do szkoły, bo uważa, że to fajne miejsce, więc coś dla tej fajnej szkoły chce
zrobić
- w zasadzie się nie spóźnia, bo, po co denerwować ludzi; nie czuje takiej potrzeby
- jak opuści zajęcia, to pamięta o usprawiedliwieniu nieobecności na czas, bo mu zależy
- angażuje się w życie klasy, bo to spoko goście i warto
- pokibicuje na zawodach, a nawet w jakiś weźmie udział, bo da radę; a jak się postara,
to i jakieś dobre miejsce zajmie.
- jak nie ma talentów sportowych, to może wykazać się naukowymi, organizatorskimi lub innymi,
bo szkoła daje dużo możliwości
- angażuje się w życie szkoły, bo to jego buda i niech wszyscy wiedzą, że jest najlepsza i warta pokazania
- jest miły i uprzejmy nie tylko dla pracowników szkoły – z zasady, ale przede wszystkim dla kolegów,
bo to fajnie być miłym
- zdarza mu się nawet czasem być wzorem do naśladowania, ale to nie jego styl, więc zawsze niechcący
coś zawali
Uczeń Dobry, to po prostu spoko gość i miło nam go gościć w murach szkoły

Uczeń Bardzo Dobry, to taki, który:
- w sumie już wie, czego chce i to dostaje
- chodzi do szkoły, bo lubi i uważa, że szkoła to jego naturalne środowisko
- reprezentuje więc szkołę w zawodach, konkursach i innych imprezach, bo chce i lubi
- samo reprezentowanie mu nie wystarczy; uczeń bardzo dobry, bardzo dobrze sobie
radzi, a więc i osiąga bardzo dobre wyniki w tym reprezentowaniu
- zawsze gotowy do pomocy, choć niekoniecznie zaraz musi dawać ściągać
na klasówkach, czy odpisywać prace domowe; po prostu usiądzie i pomoże zrozumieć
- zawsze schludny, elegancki z kindersztubą
- zdarza mu się 100% frekwencja w miesiącu, a nawet można powiedzieć, że rzadko mu się nie zdarza
- pilnuje usprawiedliwiania godzin, bo to rozsądny gość i nie czeka aż rodzice mu przypomną
- ponieważ lubi szkołę i jej pracowników, o kolegach nie wspomnę, to tylko pozytywnie wyraża się o tym
miejscu; gdzie by nie był i z kim nie rozmawiał; po prostu zachowuje się jak młody Lord
- lubi włączać się w organizację imprez klasowych i szkolnych; nawet jak nie ma talentu, to zawsze się
do czegoś przyda
- na praktykach, czy zajęciach praktycznych jest zaangażowany, pracowity i w ogóle widać, że z naszej
szkoły
Uczeń Bardzo Dobry, to taka dobra dusza szkoły

Uczeń Wzorowy, to taki, który:
- zgarnia, co jest do zgarnięcia w szkole i poza nią, bo imprezy i konkursy to jego chleb
powszedni
- zawsze przygotowany do przytulenia najwyższych nagród, chociaż nie brzydzi go praca
u podstaw
- jest punktualny, kulturalny, zawsze reprezentacyjny; 100% frekwencja, to dla niego
norma
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- nie jest snobem i nie jest melepetą; pomimo tych wszystkich zalet, ma szacunek nauczycieli a zwłaszcza
kolegów; wielu chciałoby by takim jak on
- lubi ludzi i siebie, potrafi pomóc kolegom i nauczycielom, a nawet innym pracownikom w wypełnianiu
codziennych obowiązków; tu wrzuci papierek do kosza, tam nie da rozrabiać klasie na zawodach,
no wiecie – daje radę, a mimo to nie nazywają go lizusem
- nikogo nie zmusza, żeby go naśladował, a mimo to ma naśladowców; wielu chciałoby osiągać to, co on
- no i zawsze można na niego liczyć, jak obieca to dotrzyma słowa choćby, nie wiem, co
Uczeń Wzorowy, to taki, którego wszyscy nam zazdroszczą, bo jest spoko gościem i przy okazji
wizytówką szkoły

Ale jak nie, to nie
Uczeń Nieodpowiedni, to taki, który:
- chodzi do szkoły, bo musi i tratuje ją trochę jak przechowalnię bagażu; nie wiadomo,
czy lubi szkołę czy nie, bo …..
- opuszcza dużo zajęć i nie wykazuje wielkiej chęci na ich usprawiedliwianie; no chyba,
ze ktoś go zmusi
- spóźnia się, bo ma dość lekceważący stosunek do kolegów i nauczycieli
- często jest niegrzeczny i arogancki, bo chyba nie umie inaczej
- zdarza mu się łaskawie coś zrobić dla klasy czy nawet szkoły, ale zaraz popsuje to swoim podejściem
do życia
- zachowuje się jakby nie szanował siebie i innych, więc śmieci, niszczy cudzą własność i swoje zdrowie,
a udaje, że jest spoko
- otrzymuje upomnienia i nagany, ale to go raczej nie motywuje do zmiany zachowania
- nawet jak pokibicuje na zawodach, weźmie udział w imprezie czy tychże zawodach, to ogólnie nie
zmienia to jego podejścia do samej szkoły
A wystarczyłby niewielki wysiłek i patrz pkt.1 Uczeń Poprawny……itd.

Uczeń Naganny, to taki, który:
- upomnienia i nagany to jego chleb powszedni, bo chyba szkoła to nie jest jego
ulubione miejsce
- ma ciekawsze zajęcia i zmuszanie go do przychodzenia do szkoły, skutkuje złym,
a nawet agresywnym zachowaniem
- obowiązek szkolny – a co to jest?
- opuszcza, więc dużo zajęć i w ogóle ich nie usprawiedliwia, no, bo, po co – nie
zależy mu zbytnio na opinii szkoły
- jak już zajdzie na chwilkę do szkoły, to oczywiście musi się spóźnić, bo tak wypada okazać swoje
niezadowolenie
- zdarza mu się popaść w konflikt z prawem, a co tam, to już inne życie
- źle się zachowuje w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, a nawet, a może przede wszystkim
do kolegów ze szkolnej ławy
- niechętnie wręcz ulega namowom na włączenie się w życie klasy, czy szkoły; a jak już coś zrobi,
to te dobre uczynki giną w masie złych
A szkoda, bo wystarczy tylko trochę zmienić podejście do życia. W końcu wszystko dla ludzi. Nawet
Szkoła☺
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