REGULAMIN OLIMPIJCZYKA
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
Rozdział I
Postanowienia wstępne

§1

1. Regulamin Olimpijczyka określa szczegóły organizacji oraz trybu pracy ucznia, który jest
uczestnikiem olimpiad, turniejów i/lub konkursów.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
− Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Skłodowskiej-Curie w Szczecinie,
− nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego im.
M. Skłodowskiej-Curie w Szczecinie,
− olimpijczyku – należy przez to rozumieć ucznia, który bierze udział w olimpiadzie,
konkursie i/lub turnieju przedmiotowym,
− nauczycielu prowadzącym – należy przez to rozumieć nauczyciela opiekującego się
olimpijczykiem; w przypadku olimpiady interdyscyplinarnej uczeń może korzystać z
opieki kilku nauczycieli.

Rozdział II
Prawa olimpijczyka

§2

1. Każdy uczeń ma prawo do udziału we wszystkich olimpiadach, turniejach, konkursach
i innych formach prezentacji swojej wiedzy i umiejętności.
2. Szkoła nie może odmówić uczniowi udziału w olimpiadzie, turnieju i/lub konkursie.

3. Uczeń może występować w kilku olimpiadach, turniejach i/lub konkursach.
4. Uczeń ma prawo zwrócić się o pomoc do Dyrektora Szkoły, nauczycieli, pedagoga
oraz psychologa szkolnego.

§3

1. Olimpijczyk przygotowujący się do olimpiady, konkursu czy turnieju przedmiotowego,
ma prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu przygotowania się.
a) W przypadku I etapu olimpiady, uczeń ma prawo do 5 dni zwolnienia z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tylko wówczas gdy wymaga to napisania pracy,
nagrania filmu, wykonania doświadczeń lub innej formy prezentacji pod opieką
nauczyciela prowadzącego.
b) W przypadku II etapu olimpiady, uczeń ma prawo do 7 dni zwolnienia z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przy czym limit ten zwiększa się o 2 dni w
przypadku jednoczesnego zakwalifikowania się do więcej niż jednej olimpiady (2 dni
na każdą olimpiadę).
c) W przypadku III etapu olimpiady (finału), uczeń ma prawo do 9 dni zwolnienia z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przy czym limit ten zwiększa się o 2 dni w
przypadku jednoczesnego zakwalifikowania się do więcej niż jednej olimpiady (2 dni
na każdą olimpiadę).
2. Limit dni na przygotowanie do międzynarodowego etapu olimpiady jest indywidualnie
ustalany przez Dyrektora szkoły.
3. Nauczyciel prowadzący wraz z olimpijczykiem ustala harmonogram pracy oraz
terminy, w których uczeń będzie korzystał z prawa do zwolnienia z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
4. Nauczyciel prowadzący powinien rozliczać olimpijczyka z każdego wykonanego
działania.
5. Przygotowanie ucznia do turnieju, konkursy i/lub olimpiady wymaga dyscypliny
zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela.
6. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych dokonuje Dyrektor szkoły na podstawie sporządzonego
przez nauczyciela prowadzącego harmonogramu pracy i po zasięgnięciu opinii
wychowawcy klasy.
7. O zwolnieniu ucznia z zajęć przez Dyrektora szkoły, wychowawca klasy powiadamia
rodziców (opiekunów).
8. Wychowawca klasy odnotowuje fakt zwolnienia w dzienniku zajęć lekcyjnych:
„zwolniony w związku z przygotowaniem do olimpiady…”

§4

1. Ocenianie olimpijczyka w czasie przygotowania do konkursów, turniejów i/lub
olimpiad:
a) olimpijczyk ustala z właściwym nauczycielem przedmiotu harmonogram i formę
zaliczeń oraz zakres treści podstawy programowej, którą zobowiązany jest opanować.
b) olimpijczyk, który zakwalifikował się do III etapu konkursu, turnieju i/lub olimpiady
zalicza treści podstawy programowej z danego przedmiotu po etapie finałowym,
zgodnie ze sporządzonym harmonogramem, o ile nie odbywa się on w ostatnich dwóch
miesiącach roku szkolnego.
c) w przypadku niezakwalifikowania się olimpijczyka do II lub III etapu konkursu,
turnieju i/lub olimpiady, harmonogram zaliczeń treści podstawy programowej z danego
przedmiotu wchodzi do realizacji w dniu ogłoszenia wyników z danego etapu.
d) olimpijczyk, zwolniony jest w okresie przygotowania (od momentu zakwalifikowania
się do kolejnego etapu olimpiady do tygodnia po jego przeprowadzeniu) z odpowiedzi
ustnych i pisemnych, zarówno zapowiedzianych jak też i niezapowiedzianych.
e) olimpijczyk nie jest zobowiązany do odrabiania prac domowych i innych
obowiązkowych prac w okresie przygotowania (od momentu zakwalifikowania się do
kolejnego etapu olimpiady do tygodnia po jego przeprowadzeniu).
2. Kwestie sporne rozstrzyga dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Skłodowskiej-Curie w Szczecinie w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu i
nauczycielem prowadzącym.

§5

1. Dyrektor na wniosek nauczyciela prowadzącego, może wspierać finansowo prace
badawcze, eksperymenty i pomoce naukowe.

Rozdział III
Obowiązki olimpijczyka

§6

1. Olimpijczyk który korzysta z praw zawartych w rozdziale II godnie reprezentuje
społeczność uczniowską I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w
Szczecinie.
2. Zwolnienie z zajęć na podstawie §3 przeznacza na podniesienie swojej wiedzy i
umiejętności.

3. Olimpijczyk wypełnia wszystkie obowiązki, jakie nakłada na nich Statut Szkoły i inne
wewnątrzszkolne akty prawne.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§7

1. Zmiany dokonywane w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na zasadach
i w trybie jego uchwalenia.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną.

