Regulamin konkursu na najlepszą frekwencję
w Zespole Szkół w Siemiatyczach
1. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły
oraz poprawa frekwencji w szkole.
2. W konkursie biorą udział wszystkie klasy Zespołu Szkół w Siemiatyczach.
3. Konkurs trwa od początku września 2015 do maja 2016.
4. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki do części
setnych (2 miejsc po przecinku) zgodnie z regułą matematyczną.
5. Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
6. Wychowawcy każdego miesiąca dostarczają koordynatorowi konkursu niezbędne dane
dotyczące konkursu drogą elektroniczną.
7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:
- wicedyrektor ds. wychowawczych – mgr Bożena Czerkas;
- wychowawcy klas;
- koordynator konkursu - mgr Krzysztof Jermakowicz;
- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
Zasady obliczania punktów w konkursie
8. Do frekwencji wlicza się godziny nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione.
9. Wychowawcy pobierają wynik frekwencji z danego miesiąca z dziennika elektronicznego.
10. Wychowawcy zliczają liczbę uczniów ze 100% frekwencją.
11. Wychowawcy podają koordynatorowi frekwencję klasy i liczbę uczniów ze 100%
frekwencją.
12. Koordynator wylicza ilość punktów, kierując się zasadą: 1% odpowiada przyznaniu 1
punktu dla klasy. Dodatkowo za każdego ucznia za 100% frekwencją dodawany jest 1 punkt
dla klasy.
Nagrody:
13. Klasa z najwyższą ilością punktów otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 50zł w
rozliczeniu miesięcznym. Wniosek o wypłacenie pieniędzy, zaakceptowany przez
wicedyrektora ds. wychowawczych, składa wychowawca klasy do Rady Rodziców.
14. Pieniądze te mogą być wykorzystane na dofinansowania wycieczek, wyjścia do kina lub
teatru lub innych działań profilaktyczno-wychowawczych.
15. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie internetowej szkoły i wywieszone na
tablicy informacyjnej w szkole.
16. Uczeń który uzyskał w danym roku szkolnym 100% frekwencję otrzymuje na
zakończenie roku list pochwalny z rąk Dyrektora Szkoły oraz nagrodę.

Regulamin opracowała komisja w składzie: Wicedyrektor ds. wychowawczych mgr Bożena
Czerkas, mgr Monika Wielgat, mgr Justyna Owczarska, mgr Krzysztof Jermakowicz

