
Regulamin konkursu na najwyższą frekwencję 

w roku szkolnym 2019/2020 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

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

2. Regulamin obowiązuje w czasie trwania konkursu, tj. od 01 października 2019 r. do 15 kwietnia 2020 r. dla klas IV 

oraz do 31 maja 2020 r dla klas pozostałych. 

3. Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do systematycznej realizacji obowiązku szkolnego, zapobieganie 

wagarom, poprzez wprowadzenie zdrowej rywalizacji oddziałowej i międzyoddziałowej  

oraz dyscypliny, która ma zachęcić do uczęszczania na zajęcia szkolne.  

4. Forma konkursu ma na celu wyłonienie w bieżącym roku szkolnym ucznia/uczennicy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Zamościu o najwyższej frekwencji. 

5. Uczestnikami konkursu są wszyscy uczniowie ZSP Nr 1 w Zamościu.  

6. Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację zadań konkursowych są uczniowie, rodzice, wychowawcy, 

opiekunowie Samorządu Szkolnego oraz dyrektor. 

7. Koordynatorem, tj. osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu jest wicedyrektor 

ds. wychowawczych p. Anna Bartoń-Szuwara. 

II. WARUNKI REALIZACJI KONKURSU  

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie poszczególnych oddziałów.  

2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do:  

a) przestrzegania postanowień Statutu Szkoły dotyczących frekwencji,  

b) systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, 

 c) systematycznego usprawiedliwiania ewentualnej nieobecności w szkole, również pojedynczych godzin  

i spóźnień. 

3. Wychowawcy oddziałów są zobowiązani do podsumowania frekwencji miesięcznej (nie później niż do dziesiątego 

dnia roboczego każdego następnego miesiąca). Do frekwencji wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione 

inieobecne nieusprawiedliwione. 

4. Na obniżenie frekwencji nie mają wpływu, tzw. nieobecności szkolne, czyli nieobecności uczniów wynikające 

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

5. Na zakończenie roku szkolnego dokonana zostanie analiza obecności uczniów wszystkich oddziałów na zajęciach 

lekcyjnych. W jej wyniku wyłonieni zostaną liderzy konkursu.  

                                                                                                                                    

III. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Nagrodę główną – KURS PRAWA JAZDY – ufundowaną przez sponsora uzyska ta osoba, która będzie miała 

najwyższą frekwencję. Jeżeli taki wynik osiągnie więcej niż jeden uczeń, wówczas zwycięzca zostanie 

wyłoniony drogą losowania w obecności przedstawiciela dyrekcji oraz osób zainteresowanych. 


