
DYREKCJA SZKOŁY I RADA RODZICÓW OGŁASZA 

SZKOLNY KONKURS NA NAJLEPSZĄ FREKWENCJĘ KLAS 

 

Regulamin szkolnego konkursu na najlepszą frekwencję klas  

w roku szkolnym 2014/ 2015 

 

Zasady przeprowadzania konkursu 

 

1. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Technikum i okres rozliczeniowy obejmuje 

od 1 września 2014 r. do 31 marca 2015 r. 

2. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki (do 10. dnia 

następnego miesiąca) na podstawie dziennika elektronicznego do części dziesiętnych 

zgodnie z regułą matematyczną. Wicedyrektor Szkoły sporządza wydruk z dziennika 

elektronicznego na podstawie obecności uczniów z całej klasy, podpisuje i przekazuje 

do Psychologa Szkolnego. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, 

Wicedyrektor Szkoły, Psycholog, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego. 

4. Dla klas łączonych z różnych zawodów wynik jest średnią arytmetyczną obu części klas. 

5. Każda klasa otrzymuje punkty w każdym miesiącu, tj. 

1) I miejsce – 21 pkt, 

2) II miejsce – 20 pkt, 

3) III miejsce – 19 pkt, 

4) za każde kolejne miejsce – o 1 punkt mniej. 

6. Psycholog szkolny przygotowuje informację o wynikach konkursu za dany miesiąc 

(nie później niż do 15. dnia miesiąca) i umieszcza je na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej według poniższego wzoru: 

 

Wyniki konkursu na najlepszą frekwencję klas w roku szkolnym 2014/ 2015 

w miesiącu ……………… 

Miejsce Klasa Wychowawca Frekwencja Ilość punktów 

I miejsce     

     

     



 

7. Psycholog szkolny od miesiąca listopada 2014 r. dodatkowo przygotowuje informację 

zbiorczą o wynikach konkursu za dany okres (nie później niż do 15. dnia każdego 

miesiąca), tj.: 

1) IX – X, 

2) IX – XI, 

3) IX – XII, 

4) IX – I, 

5) IX – II, 

6) IX – III. 

Informację zbiorczą psycholog przygotowuje wg poniższego wzoru, np. za okres IX – X: 

 

Zestawienie zbiorcze za okres np. IX – X 

Miejsce Klasa Wychowawca Liczba punktów Razem 

IX X 

      

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: Nagroda główna – I miejsce dla klasy wynosi: 500 zł. 

9. Nagrodę funduje Rada Rodziców. 

10. Nagroda zostanie wręczona przez Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Rady Rodziców 

na uroczystym apelu. 

11. Nagroda stanowi dofinansowanie do wycieczki, imprezy lub innej formy (np. kino, teatr) 

– ustalonej wspólnie z wychowawcą klasy. 

12. Rozstrzygnięcie konkursu do 10 kwietnia 2015 r. 

13. Regulamin został zaakceptowany przez Radę Rodziców dnia 16 września 2014 r. 


