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SZKOLNY PROGRAM „ OLIMPIJCZYK”

REGULAMIN OLIMPIJCZYKA
( dotyczący przygotowao uczniów do olimpiad)
1. Uczeo ma prawo do udziału w każdej olimpiadzie zgodnie z jej
regulaminem oraz własnym planem rozwoju.
2. Każdy uczeo przygotowujący sią do udziału w olimpiadzie przedmiotowej
lub tematycznej:
a) ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęd edukacyjnych,
przygotowując się do I etapu olimpiady, jeżeli wymaga to napisania
pracy, rozwiązania zadao lub wykonania doświadczeo pod kierunkiem
opiekuna:
 lista olimpiad , które pozwalają na zwolnienie z zajęd edukacyjnych na
etapie szkolnym (pierwszym).







Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Matematyczna

b) ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęd edukacyjnych
podczas przygotowania do etapu okręgowego olimpiady, przy czym limit
ten zwiększa się o dodatkowy dzieo w przypadku zakwalifikowania się do
więcej niż jednej olimpiady (1 dzieo za każdą olimpiadę),

c) ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęd edukacyjnych
podczas przygotowania do etapu centralnego olimpiady, przy czym limit
ten zwiększa się
o dodatkowy dzieo w przypadku zakwalifikowania się do więcej niż
jednej olimpiady
(1 dzieo za każdą olimpiadę),
d) ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęd edukacyjnych
na obóz naukowy, wykłady, dwiczenia oraz warsztaty prowadzone przez
uczelnie,
e) w porozumieniu z nauczycielami obowiązkowych zajęd edukacyjnych
ustala indywidualny harmonogram zaliczeo: treści Podstawy
programowej, sprawdzianów i prac kontrolnych, które były realizowane
podczas przygotowao do wszystkich etapów olimpiady.
f) ma obowiązek wypełnić kartę uczestnika olimpiady i przekazad ją
szkolnemu koordynatorowi olimpiad ( najpóźniej na jeden dzieo przed
pierwszym dniem nieobecności),

g) ma prawo zwrócid się o pomoc do Dyrektora Szkoły, opiekuna
olimpiady, pedagoga, psychologa, szkolnego koordynatora olimpiad.
3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęd edukacyjnych zgodnie z
regulaminem, uwzględniając opinię rodzica i opiekuna olimpiady ( karta
uczestnika olimpiady),
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może
zwiększyd ( do 14) limit dni, o których mowa w punkcie 1c, jeżeli uczeo
zakwalifikował się do kilku finałów ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tematycznych.

5. Dyrektor Szkoły indywidualnie ustala limit dni na przygotowanie do
etapu międzynarodowego olimpiady.

6. Dzieo, w którym odbywa się olimpiada na etapie wyższym niż szkolny,
jest dla ucznia dniem wolnym od zajęd lekcyjnych.
7. Dni przeznaczone na przygotowanie się ucznia do olimpiady będą
odnotowane w dzienniku lekcyjnym(przygotowanie do olimpiady).
Nieobecnośd ucznia na lekcjach, związana z jego udziałem w olimpiadzie,
nie jest liczona do frekwencji.

8. Uczeo, który nie wywiąże się z podjętych zobowiązao ( tzn. wykorzysta
dni na przygotowanie, a nie weźmie udziału w olimpiadzie lub nie odda
pracy pisemnej), nie ma prawa ubiegad się o zwolnienie,
z obowiązkowych zajęd edukacyjnych w kolejnym roku szkolnym
( dotyczy uczniów klas I-II), ponadto jego śródroczna ocena zachowania
zostanie obniżona.
9. Nad poprawnym działaniem szkolnego programu „ Olimpijczyk” czuwa
szkolny koordynator olimpiad. Prowadzi on dokumentację, organizuje
obóz naukowy, współpracuje z opiekunami olimpiad, przygotowuje i
wydaje karty uczestnika olimpiady, natomiast opiekun olimpiady
dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku lekcyjnym.
10. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły w porozumieniu
z nauczycielem przedmiotu, opiekunem olimpiady, szkolnym
koordynatorem olimpiad, psychologiem, wychowawcą
i zainteresowanym uczniem.
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