Regulamin konkursu na najlepszą frekwencję
JESTEM TRENDY – CHODZĘ DO SZKOŁY
I. Zasady przeprowadzania konkursu:
1. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły oraz
poprawa frekwencji w szkole.
2. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Gimnazjum Samorządowego nr 2 im Polaków Zesłanych na
Sybir w Bolesławcu.
3. Konkurs trwa od września 2014 do czerwca 2015 roku.
4. W czerwcu frekwencję obliczamy i podajemy do dnia 19.06.2015(włącznie).
5. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki do części dziesiętnych
zgodnie z regułą matematyczną.
6. Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest wychowawca klasy. W przypadku niedopełnienia
obowiązku podliczenia frekwencji przez wychowawcę, klasa nie bierze udziału w konkursie.
7. Wychowawcy, każdego miesiąca dostarczają pedagogowi szkolnemu sprawozdanie frekwencji
uczniów. Do frekwencji wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione i nieobecne
nieusprawiedliwione (nie później niż do piątego każdego następnego miesiąca, jeśli jest to dzień
wolny od pracy, to do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym). Wychowawcy informują
pedagoga o spóźnieniach swoich wychowanków, liczbie osób ze 100% frekwencją, liczbie godzin
nieusprawiedliwionych
8. Wychowawca, obliczając frekwencję klasy za dany miesiąc, nie uwzględnia nieobecności ucznia
hospitalizowanego lub długotrwale chorującego .
9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:
a) wicedyrektor,
b) wychowawcy klas,
c) pedagog,
d) przedstawiciel Rady Rodziców,
e) przedstawiciel SU.
10. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłaszane do 10- go każdego miesiąca.
11. Na koniec roku szkolnego zostanie wyłoniona klasa z najlepszą frekwencją.

12. Punktacja miesięczna:
A. 45 punktów –frekwencja od 96% i powyżej
B. 40 punktów – frekwencja od 94% do 95%
C. 35 punktów – frekwencja od 92% do 93%
D. 30 punktów - frekwencja od 90% do 91 %
E. 25 punktów - frekwencja od 88% do 89%
F. 20 punktów - frekwencja od 86% do 87%
G. 15 punktów - frekwencja od 84% do 85%
H. 10 punktów - frekwencja od 82% do 83%
I. 5 punktów - frekwencja od 80% do 81%
J. 0 punktów - frekwencja od 79% i poniżej
13. Za każdego ucznia ze 100 % frekwencją w danym miesiącu klasa otrzymuje dodatkowych
10 punktów.
14. W kategorii spóźnień i lekcji opuszczonych bez usprawiedliwienia klasa może otrzymać od „ – 28”
punktów do „ – 2” punktów. Liczba punktów wynika z uzyskanego miejsca w rankingu. Najlepszy
wynik, to brak punktów ujemnych (w sytuacji gdy klasa nie ma godzin nieusprawiedliwionych lub
spóźnień), najsłabszy to „ - 28”punktów .
15. Zestawienie wyników konkursu przygotowuje pedagog. Dane prezentowane są na tablicy
ogłoszeń.
16. Uczeń ze 100% roczną frekwencją otrzymuje na koniec roku szkolnego list gratulacyjny dyrektora
szkoły.
17. Ogłoszenie wyników nastąpi:
25-06-2015 roku dla klas trzecich
26-06-2015 roku dla klas I-II

II. Nagrody *
Klasom za zajęcie I, II, III miejsca w każdym miesiącu zostaną przyznane nagrody w postaci tytułu oraz
związane z nimi przywileje;
I miejsce – LUZAKI - 3 dni bez sprawdzianów i pytania,
II miejsce – LAJCIAKI – 2 dni bez sprawdzianów i pytania,
III miejsce –SUPERAKI - 1 dzień bez sprawdzianów i pytania.
W tym okresie uczniowie mogą być pytani tylko na własną prośbę.
*Zwycięskie klasy wybierają i podają wychowawcy dni, w których będą korzystać z w/w przywilejów
z zastrzeżeniem, że wybrane dni nie mogą być tymi samymi dniami tygodnia.
Klasa , która zajmie I miejsce w rywalizacji rocznej zostanie nagrodzona dyplomem i cukierkami.
Uwaga: Regulamin po I semestrze zostanie poddany ocenie i ewentualnie zmodyfikowany.

