
Regulamin konkursu 

na najlepszą miesięczną frekwencję klasy 

 

1. Celem konkursu jest motywacja uczniów do systematycznej realizacji obowiązku nauki, zapobieganie 

wagarom oraz wprowadzenie zdrowej rywalizacji międzyoddziałowej i dyscypliny, która ma zachęcić 

uczniów do uczęszczania na zajęcia szkolne poprzez wyłonienie i nagrodzenie klas o najwyższej 

frekwencji w poszczególnych miesiącach roku szkolnego. 

2. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: 

 Dyrektor 

 Wychowawcy klas 

 Pedagog 

 Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

4. Konkurs trwa 

a) od września do czerwca każdego roku szkolnego dla klas 1 – 3, 

b) od września do marca każdego roku szkolnego dla klas 4. 

5. W ostatnim miesiącu nauki pod uwagę brana jest frekwencja na dzień końca klasyfikacji rocznej. 

6. Wychowawcy klas są zobowiązani do podsumowania i złożenia w sekretariacie miesięcznej frekwencji 

klasy nie później niż do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Do frekwencji wlicza się godziny 

nieobecne usprawiedliwione i nieobecne nieusprawiedliwione. 

7. Na obniżenie frekwencji nie mają wpływu nieobecności uczniów wynikające z reprezentowania 

szkoły, miasta, kraju (np. zawody, olimpiady, debaty, konkursy itp.). 

8. Z konkursu wyłączone zostają klasy, których wychowawcy nie dostarczą na czas wyników frekwencji, 

poza szczególnie uzasadnionymi okolicznościami. 

9. Wychowawca, obliczając frekwencję klasy za dany miesiąc, nie uwzględnia nieobecności ucznia 

hospitalizowanego lub ucznia, który jest nieobecny co najmniej 3 tygodnie (nieobecność ciągła). 

10. Wychowawca, obliczając frekwencję klasy za dany miesiąc nie uwzględnia okresu, w którym klasa 

odbywa praktyki zawodowe. 

11. Nagrodą za najwyższą miesięczną frekwencję klasy jest nagroda pieniężna ufundowana przez Radę 

Rodziców Zespołu Szkół Łączności. O wysokości nagrody corocznie decyduje Prezydium Rady 

Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym. 

12. O wypłacenie nagrody wnioskuje do Rady Rodziców wychowawca na pisemny wniosek samorządu 

klasowego lub Oddziałowej Rady Rodziców. 

13. Nagroda może być przeznaczona tylko na imprezy klasowe, w których udział weźmie nie mniej niż 

80% uczniów danej klasy. Impreza musi być zorganizowana, pod opieką szkoły, w ciągu dwóch 

kolejnych miesięcy od przyznania nagrody. 

14. W przypadku niewykorzystania nagrody przez klasę zgodnie z pkt. 13, prawo do jej wykorzystania 

nabywa klasa, która w danym miesiącu zajęła kolejne miejsce w rankingu frekwencji. 


