
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ FREKWENCJĘ  

W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

1. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na 

zajęcia oraz poprawa frekwencji w szkole. 

2. W konkursie biorą udział wszystkie klasy szkół technikum i branżowej szkoły 

I stopnia. 

3. Konkurs w roku szkolnym 2019/2020 trwa od października do końca kwietnia.  

4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:   

Przewodniczący komisji - wicedyrektor Magdalena Guz 

Członkowie- wychowawcy 

Szkolny Koordynator Konkursu – Iwona Mocior 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  

5. Frekwencja klasowa obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki do części 

setnych (2 miejsc po przecinku) zgodnie z regułą matematyczną. 

6. Wychowawcy zobowiązani są do przekazania liczby uczniów ze 100% frekwencją 

oraz miesięcznej frekwencji klasy do Szkolnego Koordynatora Konkursu nie później 

niż do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku niedopełnienia obowiązku podliczenia 

frekwencji klasa w danym miesiącu otrzymuje zero punktów. 

7. Wychowawca obliczając frekwencję za dany miesiąc, nie uwzględnia okresu, 

w którym klasa odbywa praktyki zawodowe. 

8. Zasady obliczania punktów w konkursie: Koordynator wylicza ilość punktów, kierując 

się zasadą: 1% odpowiada przyznaniu 1 punktu dla klasy. Dodatkowo za każdego 

ucznia ze 100% frekwencją dodawane jest 5 punktów dla klasy. 

9. Wyniki cząstkowe i ostateczne frekwencji klas technikum i branżowej szkoły I stopnia 

opublikowane będą na stronie internetowej szkoły i wywieszone na tablicy 

informacyjnej w szkole. 

10. Nagrodą za najwyższą frekwencję w klasach technikum i klasach branżowej szkoły 

I stopnia jest nagroda pieniężna ufundowana przez Radę Rodziców.  

11. Nagroda może być przeznaczona tylko na dofinansowanie wycieczek lub działań 

o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, w których weźmie udział nie mniej niż 

80% uczniów danej klasy. 

12. W przypadku niewykorzystania nagrody przez klasę zgodnie z pkt.11, prawo do jej 

wykorzystania nabywa klasa, która zajęła kolejne miejsce w rankingu frekwencji. 

13. Uczeń, który uzyskał w danym roku szkolnym 100% frekwencję, otrzymuje na 

zakończenie roku list gratulacyjny z rąk Dyrektora Szkoły oraz nagrodę. 

 

 

 

 


