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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Celem konkursu jest wzbudzenie u uczniów motywacji do systematycznej realizacji obowiązku szkolnego, zapobieganie wagarom poprzez wprowadzenie zdrowej rywalizacji międzyoddziałowej oraz dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do uczęszczania na zajęcia szkolne.
2. Forma konkursu ma na celu wyłonienie klasy o najwyższej frekwencji w I semestrze oraz
całym roku szkolnym, a także wyłonienie wśród społeczności uczniowskiej uczniów ze
100% frekwencją.
3. Niniejszy regulamin określa warunki realizacji konkursu i tryb przyznawania nagród.
4. Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny.
5. Regulamin obowiązuje w czasie trwania konkursu, tj. od października 2018 r. do czerwca
2019 r.
6. Klasy programowo najwyższe (III LO) rywalizują do kwietnia, pozostałe klasy do czerwca.
7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:
1) Dyrektor,
2) Wychowawcy klas,
3) Pedagog,
4) Przedstawiciel Samorządu uczniowskiego.
8. Koordynatorem, sprawującym bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem
konkursu, jest pedagog.

WARUNKI REALIZACJI KONKURSU
1. Uczestnikami konkursu są całe klasy i uczniowie poszczególnych klas indywidualnie.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są:
1) przestrzegać postanowień Statutu Szkoły, szczególnie tych, dotyczących frekwencji,
2) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,
3) na bieżąco usprawiedliwiać ewentualne nieobecności w szkole, również pojedyncze
godziny i spóźnienia.
3. Wychowawcy klas są zobowiązani do podsumowania frekwencji miesięcznej. Do frekwencji wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione i nieobecne nieusprawiedliwione
(nie później niż do dziesiątego dnia każdego miesiąca). Na obniżenie frekwencji klasy nie
mają wpływu nieobecności uczniów wynikające z reprezentowania szkoły na zewnątrz (np.
zawody, olimpiady, debaty, konkursy…).
4. Z konkursu wyłączone zostaną klasy, których wychowawcy nie dostarczą na czas wyników frekwencji oraz klasy z frekwencją miesięczną poniżej 80% (poza szczególnie uzasadnionymi okolicznościami).
5. Podsumowanie frekwencji miesięcznej przedstawione jest w gablocie szkolnej na parterze
i w tablicy koło gabinetu pedagoga.
6. Klasa, która uzyska najwyższą miesięczną frekwencję (nie niższą 90%) nagrodzona jest
całodniowym tzw. „słoneczkiem”.
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7. Przewodniczący klasy (lub zastępca) wraz z pedagogiem i wychowawcą klasy ustala termin, w którym „słoneczko” będzie obowiązywać (jest to dowolnie wybrany dzień nauki do
końca danego miesiąca, zgłoszony pedagogowi z tygodniowym wyprzedzeniem).
8. Informację nt. klasy i „słoneczka” pedagog zamieszcza w gablocie szkolnej z informacjami
dla uczniów i na tablicy w pokoju nauczycielskim.
9. Ustalony termin „słoneczka” nie podlega zmianie.
10. W przypadku wystąpienia wśród klas równej frekwencji, komisja bierze pod uwagę liczbę spóźnień.
11. Zwycięzcą konkursu po I semestrze zostaje klasa, która w rywalizacji międzyoddziałowej
uzyska najwyższą frekwencję semestralną.
12. Zwycięzcą rocznego konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyoddziałowej uzyska najwyższą frekwencję roczną.
13. Rozstrzygnięcie konkursu dla klas programowo najwyższych w LO następuje w kwietniu
podczas uroczystej akademii.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Uczeń, który uzyskał miesięczną 100% frekwencję otrzymuje 10 punktów z zachowania.
2. Uczniowie, którzy w ciągu półrocza opuścili nie więcej niż 7 lekcji, otrzymują dyplom, 20
punktów z zachowania, pochwałę Dyrektora Szkoły oraz nagrodę.
3. Uczniowie, którzy w ciągu półrocza opuścili nie więcej niż 15 lekcji, otrzymują 15 punktów z zachowania.
4. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego opuścili nie więcej niż 7 lekcji, otrzymują nagrodę, 20 punktów z zachowania, dyplom i pochwałę Dyrektora Szkoły podczas uroczystej
akademii na zakończenie roku szkolnego.
5. Klasa, która w I półroczu uzyska najwyższą frekwencję (powyżej 90%), otrzyma dyplom,
pochwałę Dyrektora Szkoły podczas akademii, nagrodę – dofinansowanie do wycieczki
klasowej (wysokość dofinansowania uzależniona jest od kwoty wpłaconej przez daną klasę
na Radę Rodziców), a każdy z uczniów tej klasy 10 punktów z zachowania.
6. Klasa, która na koniec roku szkolnego uzyska najwyższą roczną frekwencję, tym samym
zostaje zwycięzcą konkursu, otrzymuje dyplom, pochwałę Dyrektora Szkoły i nagrodę –
pokrycie kosztów wybranego punktu programu wycieczki klasowej (np. wspólnego posiłku lub biletów do kina, itp.).
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