
Zespół Wychowawczy przy współpracy z Radą Rodziców 

ogłasza 

od 1.02.2021r. do 31.05.2021r. 

KONKURSU KLAS NA NAJWYŻSZĄ KLASOWĄ 
FREKWENCJĘ  

UWAGA! 

Szczegółowa informacja o wysokiej frekwencji  klas w poszczególnych miesiącach 
upubliczniana będzie w Dzienniku Librus w ogłoszeniach na początku kolejnego 

miesiąca (np.za luty 2021r. wyniki zostaną ogłoszone na początku marca 2021r. itd.) 
 

Regulamin konkursu na najwyższą klasową frekwencję                       

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich  

im. Emilii Gierczak w Kołobrzeg 

 

1. Celem konkursu jest motywacja uczniów do systematycznej realizacji obowiązku nauki, 

zapobieganie wagarom oraz wprowadzenie zdrowej rywalizacji międzyoddziałowej                           

i dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do uczęszczania na zajęcia szkolne poprzez 

wyłonienie i nagrodzenie klasy o najwyższej frekwencji  w semestrze 2 roku szkolnego 

2020/2021 

2. Konkurs odbędzie się w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 maja 2021r. 

3. W rywalizacji biorą udział wszystkie klasy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. 

Emilii Gierczak w Kołobrzeg, z wyłączeniem z konkursu klas programowo najwyższych 

(maturalnych). 

4. Przy ustalaniu zwycięzcy brane są tylko klasy z frekwencją powyżej 95%. Wyniki średniej 

frekwencji za okres przeprowadzania konkursu, są podawane z dokładnością do setnych 

części procenta. W przypadku identycznego wyniku, decydujący wpływ na wyłonienie 

zwycięzcy, będzie miał wynik ogólnego rankingu klas, opracowywanego przez wicedyrektora 

szkoły ds. wychowawczych na koniec I semestru w roku szkolnym. 

5. Do frekwencji wlicza się wszystkie nieobecności uczniów: usprawiedliwione                                 

i nieusprawiedliwione w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym.  



6. Wyniki konkursu są podawane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej 

pracę w poszczególnym semestrze i przestawiane na forum szkoły. 

7. Nagrodą za najwyższą frekwencję klasy jest: 

1) nagroda pieniężna ufundowana dla klasy przez Radę Rodziców przy ZSE-H w 

Kołobrzegu, sumę ustala Rada Rodziców  

oraz 

2) prawo do „tygodnia wolnego od pytania i niezapowiedzianych prac pisemnych”. Wybrany 

tydzień samorząd klasowy/wychowawca klasy zgłasza do dyrekcji szkoły oraz 

przewodniczącego Zespołu Wychowawczego najpóźniej na tydzień przed wykorzystaniem 

nagrody. Niezgłoszenie „tygodnia bez pytania i niezapowiedzianych prac pisemnych” w 

wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją klasy z nagrody. 

3) prawo do „jednego dnia wolnego” od zajęć dydaktycznych, z przeznaczeniem na zajęcia 

pozaszkolne z wychowawcą (imprezę klasową), wybrany dzień wychowawca klasowy 

zgłasza do dyrekcji wraz z opracowanym programem zajęć pozalekcyjnych, najpóźniej na 

tydzień przed wykorzystaniem nagrody. Niezgłoszenie „dnia wolnego” w wyznaczonym 

terminie jest równoznaczne z rezygnacją klasy z nagrody.  

8. Nagroda pieniężna może być przeznaczona tylko na imprezy klasowe, w których udział 

weźmie nie mniej niż 80% uczniów danej klasy. Impreza musi być zorganizowana, pod 

opieką szkoły. 

9. Wszystkie nagrody powinny zostać wykorzystane najpóźniej do 31.10.2021r. w przypadku 

nie spełnienia tego warunku nagrody przepadają. 

10. O wykorzystaniu nagród wychowawca zobowiązany jest poinformować  Dyrektora 

Szkoły, przewodniczącego Rady Rodziców (w przypadku nagrody pieniężnej) oraz Zespołu 

Wychowawczego. 

11. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem, interpretacji i rozstrzygania sporów 

ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 


