
Regulamin uprawnień reprezentanta szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach

w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

1. Każdy uczeń ma prawo do udziału w wybranej przez siebie olimpiadzie, konkursie, zawodach czy innych
formach prezentacji swojej wiedzy i umiejętności sportowych, artystycznych i innych.

2. Uczeń zwraca się do nauczyciela o sprawowanie opieki merytorycznej.
3. W związku z przygotowaniem się do olimpiady czy konkursu, opiekun dydaktyczny bądź dyrektormoże

zwolnić ucznia z obowiązku uczęszczania na zajęcia oraz obowiązku przygotowania się do lekcji według
następujących zasad:

Olimpiady organizowane pod patronatem MEN i brane pod uwagę w Ogólnopolskim Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych

a) Etap okręgowy – do 3 dni wolnych od zajęć (nie wliczając w to dnia, w których odbywa się olimpiada),
3 dni wolne od przygotowania do lekcji (jeśli z danego przedmiotu część okręgowa składa się z dwóch
części, to każdą z tych części traktuje się odrębnie),

b) Etap centralny – do 5 dni wolnych od zajęć (nie wliczając w to dnia, w których odbywa się olimpiada),
5 dni wolne od przygotowania do lekcji (jeśli z danego przedmiotu etap centralny składa się z dwóch
części, to każdą z tych części traktuje się odrębnie),

c) Inne Olimpiady i Konkursy o szczególnym znaczeniu i renomie, po uzyskaniu akceptacji dyrektora I SLO
i opiekuna ucznia – czas na przygotowanie ustalany indywidualnie.

4. Oprócz zasad wymienionych w punkcie 3, uczeń w wyjątkowych przypadkach, może być zwolniony z
uczęszczania na niektóre zajęcia, jeśli nieobecność na nich nie powoduje powstania zaległości z
przedmiotu. Warunkiem takiej sytuacji jest bezwzględna zgoda nauczyciela uczącego przedmiotu,
a zwolnić ucznia może jedynie jego opiekun dydaktyczny.

5. Dni wolne od zajęć oraz od pytania nie sumują się. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w danym dniu
podejmuje wyłącznie nauczyciel - opiekun dydaktyczny lub dyrektor.

6. Opiekun dydaktyczny organizuje pracę ucznia w dniach wolnych i sprawdza efekty jego samodzielnej
pracy.

7. Uczeń zakwalifikowany do etapu centralnego nabywa uprawnień w zakresie przedmiotów, które nie są
dla niego maturalne, do:
a) obniżenia wymagań edukacyjnych na sprawdzianach pisemnych i przy odpowiedziach ustnych,
b) niższego limitu ocen cząstkowych w ramach klasyfikacji śródrocznej i rocznej, określonego w

przedmiotowych systemach oceniania.
8. Uczniowi zakwalifikowanemu do etapu centralnego nauczyciel przedmiotu niekierunkowego może

przyznać cząstkową ocenę celującą, kiedy zakres tematyczny olimpiady pokrywa się z treściami podstawy
programowej danego przedmiotu.

Karta reprezentanta szkoły

9. „Kartę reprezentanta szkoły” pobiera z sekretariatu i wypełnia opiekun dydaktyczny. Prowadzona jest
ewidencja wydanych Kart. Uczeń przystępujący do kilku olimpiad lub konkursów korzysta z jednej Karty.



10. Zwolnienie z zajęć, zgodnie z pkt. 3, wpisuje do dziennika elektronicznego administrator na podstawie
wpisu w Karcie dokonanego przez opiekuna dydaktycznego danego ucznia. Zwolnienie z obowiązku
przygotowania do lekcji zgodnie z pkt. 3 następuje po okazaniu karty bezpośrednio nauczycielowi
przedmiotu podczas lekcji.

11. Karta uzyskuje ważność w momencie podpisania jej przez opiekuna dydaktycznego, rodzica (opiekuna
prawnego) oraz dyrektora. Rodzic potwierdza swoim podpisem na Karcie, że bierze odpowiedzialność za
swoje dziecko w dniach wolnych od zajęć, gdy uczeń pozostaje w domu. W czasie przygotowań w szkole
opiekę nad uczniem sprawuje jego opiekun dydaktyczny.

12. Karta reprezentanta szkoły uprawnia do:
a) zwolnienia z obowiązku przygotowania się do zajęć lub zwolnienia z obowiązkowych zajęć

dydaktycznych, zgodnie z pkt. 3,
b) indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ustalenia z nauczycielami terminów sprawdzianów

i innych sposobów oceniania oraz obniżenia wymagań edukacyjnych z przedmiotów niekierunkowych,
zgodnie z pkt. 7,

c) uzyskania pomocy nauczycieli szkoły (nie tylko opiekuna dydaktycznego) w przygotowaniach do
olimpiad i konkursów.

13. W przypadku, gdy opiekun dydaktyczny stwierdzi, że uczeń korzystający z uprawnień wymienionych
w punkcie 3 nie wykonuje sumiennie zleconych przez nauczyciela zadań, związanych z przygotowaniem
się do zawodów, „Karta reprezentanta szkoły” może być anulowana. Tym samym anulowane są wszystkie
przywileje związane z posiadaniem Karty.

14. Uczeń biorący udział w eliminacjach okręgowych i centralnych , nabywa prawa do:
a) nominowania go do nagród i stypendiów (Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów,

Prezydenta Miasta Tarnobrzega i innych),
b) nominowania do Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,
c) nagłaśniania sukcesów w mediach lokalnych i szkolnych,
d) innych form wyróżnienia i nagradzania za wybitne osiągnięcia i szczególe promowanie szkoły.

15. Reprezentant szkoły zobowiązuje się do:
a) wzięcia udziału w kolejnych etapach olimpiady lub konkursu po pozytywnym zaliczeniu poprzedniego,
b) wykorzystania przyznanego limitu zwolnień na sumienne przygotowanie się do właściwego etapu,
c) przedłożenia opiekunowi dydaktycznemu efektów pracy we wskazanym terminie,
d) godnego reprezentowania szkoły w miejscu odbywania eliminacji.

16. Niniejszy regulamin uzupełnia uprawnienia uczniów, określone Rozporządzeniem MEN w sprawie
organizacji olimpiad przedmiotowych, ich finalistów i laureatów.
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