Regulamin konkursu na najwyższą klasową frekwencję
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Władysława Grabskiego
w Łowiczu
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
klas o najwyższej frekwencji w każdym semestrze roku szkolnego.
2. Konkurs odbywa się w I i II semestrze każdego roku szkolnego.
3. W rywalizacji biorą udział wszystkie klasy IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 4,
z zastrzeżeniem, że II semestrze wyłączone z konkursu są klasy programowo najwyższe
(maturalne).
4. Przy ustalaniu zwycięzcy w danym semestrze brane są tylko klasy z frekwencją
powyżej 90%, wyniki średniej frekwencji semestralnej są podawane z dokładnością do setnych
części procenta, w przypadku identycznego wyniku nagroda jest dzielona na wszystkie klasy,
które uzyskały najwyższy wynik.
5. Klasa, która zwyciężyła w rywalizacji w I semestrze uczestniczy w rywalizacji w II semestrze
z zastrzeżeniem punktu 3.
6. Do frekwencji wlicza się wszystkie nieobecności uczniów, usprawiedliwione
i nieusprawiedliwione z zastrzeżeniem nieobecności wynikających z reprezentowania Szkoły
na zewnątrz (olimpiady, zawody sportowe, udział w uroczystościach poza szkołą, poczet
sztandarowy itp.), nie wliczane są także nieobecności uczniów objętych indywidualnym
nauczaniem, a także frekwencja podczas praktyk zawodowych.
7. Wyniki konkursu są podawane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę
w poszczególnym semestrze i przestawiane na forum szkoły.
8. Nagrodą za najwyższą semestralną frekwencję klasy jest nagroda pieniężna ufundowana dla klasy
przez Radę Rodziców przy ZSP nr 4, sumę ustala Rada Rodziców.
9. W przypadku, gdy ta sama klasa zwycięży w I i II semestrze nagroda może się sumować.
10. Nagroda 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, najpóźniej
w kolejnym roku szkolnym od uzyskania nagrody, w przypadku nie spełnienia tego warunku
nagroda przepada.
11. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem, interpretacji i rozstrzygania sporów
ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

