Нова редакція бонусної системи
приватного ЗНЗ Сумська приватна гімназія «Просперітас»
м. Суми

«__» __________________ 20__ р.

1. Загальне
1.1 Нова редакція бонусної системи Сумської приватної гімназії «Просперітас» (далі - бонусна система) - є
невід’ємною частиною навчально-виховного процесу та Кодексу гімназиста.
1.1.1 Бонусна система формує взаємовідносини між гімназистами, педагогами та адміністрацією та
створює середовище, що підтримує гідність та самоповагу особистості гімназиста та його оточення.
1.2 Бонуси - умовна внутрішньогімназійна одиниця, через яку вимірюються рівні відзнак гімназіста в житті
гімназії або дисциплінарні порушення.
1.2.1 Кожен гімназист має змогу отримати протягом одного семестру певну кількість бонусів. За відзнаки
в житті гімназії він отримує бонуси на «+», а за дисциплінарні порушення бонуси на «-».
1.2.2 Облік зарахованних учню бонусів ведеться його класним керівником та активом класу у журналі
обліку бонусів. Журнал обліку бонусів видається кожному класному керівнику на початку нового
семестру. На кожного учня в класі виділяється окрема сторінка.
1.3 Залежно від набраної кіль-ті бонусів на «+» та віднімання від них бонусів на «-», гімназист може
отримати стипендії відповідно до ступеня:
— III ступінь - від 495 бонусів, виплата в розмірі 100 (сто) гривень;
— II ступінь - від 695 бонусів, виплата в розмірі 150 (ста п’ятдесяти) гривень;
— I ступінь - від 895 бонусів, виплата в розмірі 200 (двухсот) гривень;
— Суперстипендія* - виплата в розмірі 300 (трьохсот) гривень.
1.3.1 *Суперстипендію мають змогу отримати гімназисти 5-8 та 9-11 класів, які набрали найбільшої або
однакової кіль-ті бонусів на «+» з відмінусованими від них бонусів на «-».
1.4 Залежно від набраної кіль-ті бонусів на «-» при умові, що їхня кіль-ть понад 61, гімназист отримує один
з рівнів відпрацювань:
— Від 61 бонуса - праця на користь гімназії;
— Від 101 бонуса - праця на користь гімназії + чергування в класі терміном 3 тижні;
— Від 141 бонуса - праця на користь гімназії + чергування в класі терміном 3 тижні + додатковий проект*
1.4.1 *Гімназист заробивший від 141 бонуса на «-» додатково до загального відпрацювання забов’язаний
підготувати бесіду або виховну годину, тему якої визначає психолог гімназії. Час та місце проведення
бесіди завчасно зазначається класним керівником та перепадає на час класної години.
1.4.2 Праця на користь гімназії завчасно узгоджується адміністрацією. Графік загальношкільних
відпрацювань складається гімназійним самоврядуванням (далі - ГС) на плановому засіданні.
1.5 Кількість стипендіатів та штрафників, призначення стипендій та початку відпрацювань зазначається
наказом директора гімназії на кінець січня та на початку травня навчального року після планового
обговорення на засіданні ГС.
1.5.1 Виплата степендій у І семестрі починаеться з кінця вересня або початку жовтня.
1.5.2 Виплата степендій у ІІ семестрі починаеться з кінця січня або початку лютого.
1.5.3 Апеляцію на наказ, зазначений пунктом 1.5, може подати кожен гімназист.
1.6 Кожен з пунктів нової редакції бонусної системи - є обґрунтованим та вирахуваним відповідно до
дійсної бонусної системи та Статуту гімназії, але можуть бути корегованими на плановому засіданні ГС.
1.7 Пункти без позначки «Протягом семестру» позначають «кожен раз».

2. Бонуси на «-»
№

Зміст пункту

Розбаловка та
позначки

2.1

Порушення дисципліни на уроці: вступав у суперечку з
вчителем / не реагував на зауваження

1 зауваження / більше зауважень

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

10 / 30 бонусів

Відсутність підготовки до уроку, а саме: знаряддя праці,
канцелярії, домашнього завдання, спортівної форми тощо.

10 бонусів

Запізнення на урок (без поважних причин або
попередження куратора / адміністратора)

10 бонусів

Відсутність на уроці (без поважних причин або
попередження куратора / адміністратора)

50 бонусів

Використання гаджетів, а саме: мобільних телефонів чи
іншої аудіо / відео техніки на уроці (без дозволу вчителя)

50 бонусів

Відмова від сдачі мобільного телефона під час занять на
запит учителя (для учнів 9-11 класів)

50 бонусів

Відмова від сдачі мобільного телефона на початку
робочого дня (для учнів 5-8 класів)

50 бонусів

2.8

Безлад на робочому місці протягом дня

10 бонусів

2.9

Невиконання обов’язків чергового

10 бонусів

2.10

Забруднення території гімназії та прилеглих до неї

20 бонусів

2.11

Відсутність змінного взуття / бахіл

10 бонусів

2.12

Переміщення по гімназії у верхньому одязі

10 бонусів

2.13

Невідповідність формі або зовнішньому вигляду
гімназиста відповідно до Кодексу гімназиста

20 бонусів

Невідповідність класу санітарним нормам

На кожного наявного учня в класі

2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Хто відповідає

Доповідна на учня класному
керівнику або відмітка у
електронному щоденнику

Учитель з предмету / класний
керівник

Черговий адміністратор /
класний керівник
Класний керівник / Капітан класу

Черговий адміністратор /
класний керівник / капітан
класу / Голова ГС

15 бонусів

Черговий адміністратор /
Найменша кількість балів під час перевірки класів ГС-нням На кожного наявного учня в класі класний керівник / капітан
класу / Голова ГС / педагог10 бонусів
організатор
Відмова від прогулянки (без поважних причин)
10 бонусів
Порушення правил поведінки, етикету чи Кодексу
гімназиста на уроці, перерві або позакласних заходах

1 зауваження / більше зауважень

10 / 30 бонусів

Нетолеранте, зухвале ставлення до учасників навчальновиховного процесу

40 бонусів

2.19

Використання образливих або нецензурних висловів

40 бонусів

2.20

Створення ситуації, що загрожує життю або здоровью

Наявність доповідної

2.21

Крадіжка або брехня без тяжких наслідків / що
спричинила тяжкі наслідки

40 / 70 бонусів

Наявність при собі заборонених Кодексом гімназиста або
іншими документами предметів тощо.

100 бонусів

2.23

Наявність шкідливих звичок, за винятком неврологічних

Протягом семестру

Класний керівник

2.24

Невиконання доручень від ГС / дорослих учасників
навчально-виховного процесу
30 бонусів

Рішення ГС / Голова ГС / дорослі
учасники навчально-виховного
процесу

2.22

100 бонусів

100 бонусів

Учитель з предмету / черговий
адміністратор / класний керівник
/ капітан класу / Голова ГС /
педагог-організатор

3. Бонуси на «+»
№

Зміст пункту

Розбаловка та
позначки

3.1

Середній бал учня за підсумками семестру:
— 100 - 98 балів;
— 97 - 95 балів;
— 94 - 90 балів;
— 89 - 85 балів;
— 84 - 80 балів.

Протягом семестру

3.2

Тьютерство щодо однокласників

Протягом чверті

3.3

Виконання повноважень у ГС:
— Голова ГС;
— голова активу гімназії;
— капітан класу;
— постійний активіст від класу.

Протягом семестру

3.4

150 бонусів
100 бонусів
70 бонусів
50 бонусів
30 бонусів

60 бонусів
50 бонусів
40 бонусів
30 бонусів
20 бонусів

Випуск стеннівкі

3.6

Презентація творчих робіт на базі / за межами гімназії

50 / 70 бонусів

3.7

Презентація гімназії в її межах екскурсії / участь у
конференціях / презентаційні заходи

40 бонусів

3.9

Участь у заходах на базі / за межами гімназії:
— актор;
— ведучий / танцюрист / вокаліст;
— член команди переможця;
— учасник конкурсів / член масовки / активіст.

Рішення ГС / Голова ГС / педагогорганізатор / класний керівник /
капітан класу

Місто / Область / Україна / Світ

30 / 50 / 100 / 150 бонусів
50 / 60 бонусів
40 / 50 бонусів
40 / 50 бонусів
25 / 35 бонусів

Відсутність пропусків занять та запізнень (без поважних
причин)

Протягом семестру

3.11

Відсутність будь-яких відпрацювань

Протягом семестру

3.12

Участь у загальногімназійних спортивних заходах за
результатами, при проходженні > 50% турнірної таблиці:
— командні турніри;
— поодинокі турніри;
— командні змагання.

1 місце / 2 місце / 3 місце / участь

Підготовка та проведення Різдвяної чи Пасхальної
благодійних ярмарок:
— допомога в організації;
— волонтер;
— виготовлення товарів на продаж;
— продаж товарів на ярмарку.

*Множиться на усіх учнів по
списку та розділяється активом

100 бонусів

Рішення ГС / Голова ГС / педагогорганізатор / класний керівник /
режисер / керівник групи

Класний керівник

100 бонусів

65 / 55 / 45 / 25 бонусів
70 / 65 / 55 / 35 бонусів
40 / 30 / 20 / 10 бонусів

Учитель ФК / педагогорганізатор / класний керівник /
капітан класу

Класний керівник / капітан класу

20 бонусів на учня*

3.14

Проведення майстер-класів чи інших розважальних
заходів для старших учнів

30 бонусів

3.15

Проведення майстер-класів чи інших розважальних
заходів для молодших учнів

40 бонусів

Робота в редакції гімназійної газети «Vivat Prosperitas»

Замітки / фото

3.16

Рішення ГС / Голова ГС / класний
керівник

40 бонусів

3.10

3.13

Рішення ГС

На команду

3.5

Презентація гімназії за її межами (СМІ, фестивалі,
програми тощо)

Класний керівник

50 бонусів

Праця на користь гімназії

3.8

Хто відповідає

10 / 10 бонусів

Рішення ГС / Голова ГС / педагогорганізатор / класний керівник /
капітан класу
Шеф-редактор газеті / головний
редактор газети

№

Зміст пункту

Розбаловка та
позначки

3.17

Громадська, волонтерська діяльність на базі / за межами
гімназії

Разово / висвітлення

20 / 40 бонусів
3.18

Результативність в олімпіаді чи конкурсі:
- шкільній;
- міській або обласній;
- всеукраїнській.

1 місце / 2 місце / 3 місце

3.19

Результативність у грі:
- шкільній;
- міській або обласній;
- всеукраїнській.

1 місце / 2 місце / 3 місце

Результативність у програмі / проекті / чемпіонаті:
- шкільній;
- міській або обласній;
- всеукраїнській.

1 місце / 2 місце / 3 місце

3.20

3.21

Хто відповідає
Рішення ГС / Голова ГС / педагогорганізатор / класний керівник /
капітан класу

30 / 20 / 10 бонусів
60 / 50 / 40 бонусів
100 / 90 / 80 бонусів
15 / 10 / 5 бонусів
25 / 15 / 10 бонусів
35 / 25 / 15 бонусів

Рішення ГС / Голова ГС / педагогорганізатор / класний керівник /
керівник групи

40 / 30 / 20 бонусів
70 / 60 / 50 бонусів
110 / 100 / 90 бонусів

Виконання доручень від ГС / дорослих учасників
навчально-виховного процесу
30 бонусів

Рішення ГС / Голова ГС / дорослі
учасники навчально-виховного
процесу

4. Інструкція до журналу обліку бонусів

___________________________

___________________________

Підпис директора гімназії

Підпис Голови ГС

Бритова О.В.

Ткаченко Г.В.

