Regulamin konkursu na najlepszą frekwencję
w roku szkolnym 2021/2022
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie
I.

Organizator konkursu: Rada Rodziców i Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie.

II.

Cele konkursu:
 poprawa frekwencji uczniów;
 mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia.

III.

Adresatami konkursu są:
 uczniowie: technikum i branżowej szkoły I stopnia.

IV.

Czas trwania konkursu:
 od 1 września 2021 roku do 30 marca 2022 roku;
 konkurs zostanie przerwany w przypadku wprowadzenia nauki zdalnej.

V.

Zasady konkursu:
1. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich w/w klas.
2. Oceny wyników konkursu dokonuje komisja konkursowa w skład której wchodzą:
a. przewodniczący komisji - wicedyrektor Anna Sawińska;
b. członkowie: pedagog szkolny;
c. opiekun Samorządu Szkolnego;
d. przewodnicząca Samorządu Szkolnego.
3. Wychowawcy klas, do 31 stycznia 2022 roku

dostarczają sprawozdanie frekwencji

uczniów za I semestr do komisji konkursowej. W II semestrze takie sprawozdanie
wychowawcy składają do 3 kwietnia 2022 roku.
4. Do

frekwencji

wlicza

się

godziny

nieobecne

nieusprawiedliwione

oraz

usprawiedliwione.
5. Za podliczenie frekwencji odpowiedzialny jest samorząd klasowy i wychowawca klasy.
W przypadku niedopełnienia obowiązku podliczenia frekwencji klasa w danym
semestrze otrzymuje zero punktów.

6. W przypadku wystąpienia wśród klas równej frekwencji komisja konkursowa
uwzględni liczbę spóźnień.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 kwietnia 2022 roku (informacja w gablocie
Samorządu Uczniowskiego – na pierwszym piętrze).
8. Klasa z najwyższą roczną frekwencją otrzymuje nagrodę w postaci bezpłatnej
jednodniowej wycieczki (miejsce wyjazdu oraz termin do uzgodnienia z dyrekcją
szkoły oraz Radą Rodziców).
9. Proponowane miejsca wycieczki:
 Wrocław (ZOO)
 Poznań (Malta)
 Toruń.
10. Od wyniku konkursu klasa za pośrednictwem wychowawcy i samorządu klasowego
może się pisemnie odwołać do dyrektora Zespołu Szkół w terminie trzech dni roboczych
od ogłoszenia wyniku konkursu.
11. Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje informację do komisji konkursowej, która w ciągu
trzech dni od daty złożenia wniosku sprawdza poprawność wyników konkursu
i przekazuje pisemną informację wychowawcy klasy.
12. Ustalona przez komisję ocena konkursu jest oceną ostateczną.
13. Koszty wycieczki pokrywa Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół im. Adama
Wodziczki w Mosinie.

