Regulamin operacji promocyjnych
w roku szk. 2010/2011

1. Punkty zyskuje się za służenie podczas Mszy, nabożeństw, za frekwencję na zbiórkach,
za test, za odpowiedzi na pytania w promocji internetowej oraz za miesięczną średnią
ocen w szkole.
2. Punkty za służenie na Mszach:
a. 6 pkt – za zgłoszenie terminu niedzielnego (lub w święto obowiązkowe) i jego
dotrzymanie;
b. 5 pkt – za zgłoszenie terminu służenia w dzień powszedni i jego dotrzymanie;
c. 3 pkt – za służenie w niedzielę bez wcześniejszego zgłoszenia;
d. 4 pkt – za służenie w dzień powszedni (lub święto obowiązkowe) bez zgłoszenia;
e. 7 pkt – za zgłoszenie terminu służenia podczas Mszy roratniej i jego dotrzymanie;

e. Testy odbywają się w pojedynczych terminach bez możliwości poprawy.
f. Test można pisać w innym terminie, jeśli nieobecność na zbiórce nastąpiła z
ważnych powodów i została usprawiedliwiona przez rodziców.
5. Punkty za odpowiedzi na pytania w promocji internetowej:
a. Pytania będą umieszczane na naszym Forum przynajmniej raz w tygodniu.
b. Punktacja jest zależna od stopnia trudności i mieści się w zakresie 1–10 pkt.
c. Odpowiedź należy wysłać przy pomocy PW w terminie określonym w pytaniu.
6. Punkty za miesięczną średnią w szkole:
a. Średnia wszystkich ocen łącznie z religią w danym miesiącu musi być wyższa niż 3.5.

f. 5 pkt – za służenie podczas różańca, Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej oraz
nabożeństw majowego i czerwcowego;

b. Średnią wszystkich ocen uzyskanych w danym miesiącu (bez religii) mnoży się
przez 5. (Ułamki zaokrągla się do góry.)

g. 50% dodatkowo za służenie w pojedynkę – w razie ułamków zaokrąglenie do
góry;

c. Średnią wszystkich ocen z religii uzyskanych w danym miesiącu mnoży się przez 2.
(Ułamki zaokrągla się do góry.)

h. 0 pkt – za odwołanie terminu (przynajmniej jeden dzień wcześniej) lub
niedotrzymanie terminu z ważnego powodu (z usprawiedliwieniem rodziców);

d. Konsekwencjami nieuczciwej informacji o średniej ocen są:

i. -2 pkt – za niedotrzymanie terminu, ale z podaniem powodu;
j. -3 pkt – za niedotrzymanie terminu bez podania powodu.
k. -10 pkt – za nieobecność lektora na Mszy niedzielnej bez uprzedzenia.
3. Punkty za frekwencję na zbiórkach:
a. 10 pkt – za udział w zbiórce, podczas której jest pisany test – punkty zyskują
piszący;
b. 5 pkt – za udział w zbiórce, podczas której nie pisze się testu;
c. 0 pkt – za nieobecność na zbiórce.
4. Punkty za test:

i. wykluczenie z systemu promocji na czas trzech miesięcy, nie licząc
miesiąca, w którym nieuczciwość wyszła na jaw, oraz
ii. podanie tego faktu do wiadomości całej grupy i rodziców.
e. Punkty za średnią ocen zbierają tylko ministranci i młodsi lektorzy.
7. Wszelkie usprawiedliwienia przyjmują o. Jan lub ks. Wiesław, a uczestnik konkursu ma
dopilnować, by zostały zapisane, albo je sam przynosi na piśmie.
8. Przewidywane nieobecności należy zgłaszać Sekcji Organizacyjno-Liturgicznej.
9. Do grona zwycięzców konkursu wchodzą ci, którzy uzyskali najwięcej punktów w
ramach swojej grupy: jeden starszy lektor, trzech lektorów i dwóch ministrantów.

a. Pisząc test, można uzyskać maksymalnie ok. 25-30 pkt.

10. Propozycje nagród dla zwycięzców przedstawiane są o. Janowi.

b. Przedmiotem testów są wiadomości wydrukowane i dostarczone podczas
sobotnich zbiórek – dostępne także na naszej stronie w dziale „Biblioteka”.

11. Utrata prawa do nagrody promocyjnej następuje po 30 dniach od ogłoszenia wyników
danego miesiąca lub ustalenia nagrody (jeśli nie nastąpiło ono przed ogłoszeniem
wyników).

c. Lektorzy z 2 i 3 kl. gimn. piszą testy w ramach przygotowania do konkursu
biblijnego.
d. Zastrzega się możliwość zróżnicowania stopnia trudności testu lub treści testu
w zależności od grupy wiekowej.

