
Regulamin „KONKURSU NA NAJWYŻSZA FREKWENCJĘ” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki realizacji konkursu i tryb przyznawania nagród. 

2. Regulamin obowiązuje w czasie trwania konkursu, tj. od 1 października 2019 r. 

do 30 kwietnia 2020 r. Klasy maturalne rywalizują do końca I semestru roku szkolnego. 

3. 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. 

4. Forma konkursu ma na celu wyłonienie klasy o najwyższej frekwencji w Powiatowym 

Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  

w Oświęcimiu. 

5. Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie w PZ nr 2. 

6. Osobami bezpośrednio włączonymi w realizację zadań konkursowych są uczniowie, 

rodzice, wychowawcy, administrator mobidziennika, opiekunowie Samorządu Szkolnego 

oraz Dyrektor. 

7. Koordynatorem, sprawującym bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu, 

jest opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz wybrani administratorzy mobidziennika. 

 

II. WARUNKI REALIZACJI KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie poszczególnych klas. 

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są: 

a) przestrzegać postanowień Statutu Szkoły, szczególnie tych, dotyczących frekwencji, 

b) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, 

c) na bieżąco usprawiedliwiać ewentualne nieobecności w szkole, również pojedyncze 

godziny i spóźnienia, 

3. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem konkursu. 

4. Wychowawcy klas (oraz administratorzy mobidziennika) są zobowiązani do podsumowania 

frekwencji miesięcznej. Do frekwencji wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione             



i nieobecne nieusprawiedliwione (nie później niż do siódmego dnia roboczego każdego 

następnego miesiąca). Wyliczoną frekwencję wychowawcy dostarczają odpowiedzialnym 

za konkurs administratorom mobidziennika. 

5. Na obniżenie frekwencji klasy nie mają wpływu nieobecności uczniów wynikające                        

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

6. W uzasadnionych przypadkach do frekwencji klasy nie są wliczani uczniowie, których 

nieobecność jest spowodowana przewlekłą chorobą lub stanem zdrowia uniemożliwiającym 

uczęszczanie do szkoły. O wyłączeniu z frekwencji klasy danej osoby decyduje Dyrektor 

w porozumieniu z Samorządem Szkolnym. W przypadku wyłączenia osoby z frekwencji, 

wychowawca oblicza frekwencję klasy i podaje ją odpowiedzialnym administratorom 

mobidziennika. 

7. Podsumowanie frekwencji miesięcznej przedstawione jest na tablicy ogłoszeń na parterze, 

w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły. 

8. Wyniki konkursu frekwencji poszczególnych klas za I semestr roku szkolnego 2019/2020 

nie wpływają na semestr II . Rywalizacja poszczególnych klas rozpoczyna się od stanu 

zerowego punktów, oznacza to, że każda z klas ma równe szanse w II semestrze roku 

szkolnego 2019/2020. 

9. Punkty za frekwencję przyznawane są co miesiąc wg poniższych założeń: 

a) 45 punktów -frekwencja od 96% i powyżej 

b) 40 punktów -frekwencja od 94% do 96% 

c) 35 punktów -frekwencja od 92% do 94% 

d) 30 punktów -frekwencja od 90% do 92 % 

e) 25 punktów -frekwencja od 88% do 90% 

f) 20 punktów -frekwencja od 86% do 88% 

g) 15 punktów -frekwencja od 84% do 86% 

h) 10 punktów -frekwencja od 82% do 84% 

i) 5 punktów - frekwencja od 80% do 82% 

j) 0 punktów - frekwencja poniżej 80% 

Za każdego ucznia ze 100 % frekwencją w danym miesiącu klasa otrzymuje 

dodatkowych 10 punktów 



10. Każda klasa, która uzyska miesięczną frekwencję równą lub przekraczającą 90% 

nagrodzona jest dniem wolnym od niezapowiedzianych kartkówek i ocen niedostatecznych   

z odpowiedzi ustnych na zajęciach lekcyjnych. Dzień bez pytania dla tych klas jest ustalany 

przez Dyrektora szkoły (wraz z przewodniczącym samorządu uczniowskiego) i ogłaszany na 

tablicy ogłoszeń na parterze, w pokoju nauczycielskim, telebimie oraz na stronie 

internetowej szkoły. Ustalony termin dnia wolnego od niezapowiedzianych kartkówek                  

i ocen niedostatecznych   z odpowiedzi ustnych nie podlega zmianie. 

11. Zwycięzcą rocznego konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyoddziałowej uzyska 

największą ilość punktów. 

 

III. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. O wyłonieniu zwycięskiej klasy w rocznym konkursie na najwyższą frekwencję oraz 

przyznaniu nagrody decyduje komisja konkursowa, w skład której wchodzi: Dyrektor, 

opiekun Samorządu Uczniowskiego, wskazani administratorzy mobidziennika 

oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

2. Uczniowie, którzy w ciągu półrocza nie opuścili żadnej godziny lekcyjnej i mają 100% 

frekwencję, otrzymują nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców i pochwałę dyrektora 

podczas najbliższej akademii. 

3. Klasa, która w I półroczu (luty 2020r) uzyska największą ilość punktów za frekwencję 

otrzyma pochwałę dyrektora podczas najbliższej akademii oraz dofinansowanie do imprezy 

klasowej, której wysokość ustala Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem. 

4. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego nie opuścili żadnej godziny lekcyjnej            

i mają 100% frekwencję, otrzymują nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców i pochwałę 

dyrektora podczas uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego. 

5. Klasa, która w roku szkolnym uzyskała największą ilość punktów za frekwencję, tym 

samym została zwycięzcą konkursu, otrzymuje nagrodę w postaci dofinansowania 

do wycieczki klasowej, której wysokość ustala Rada Rodziców w porozumieniu 

z Dyrektorem. 

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - mgr M. Kurczab 

Administrator mobidziennika - mgr J.Materkowska – Bonar, P. Wysogląd 

 wychowawcy klas 


