REGULAMIN „OLIMPIJCZYKA”
1. Prawa „olimpijczyka”:
a) każdy uczeń ma prawo do udziału we wszystkich konkursach/olimpiadach, turniejach
i innych formach prezentacji swojej wiedzy i umiejętności;
b) szkoła nie może odmówić uczniowi udziału w olimpiadzie lub konkursie;
c) uczeń może występować w kilku konkursach/olimpiadach;
d) „Olimpijczyk” przygotowujący się do konkursu/olimpiady jest zwolniony z zajęć szkolnych
w celu przygotowania się:
 do etapu rejonowego - 5 dni szkolnych,
 do etapu wojewódzkiego – 10 dni szkolnych;
W tym czasie może przebywać na terenie szkoły z nauczycielem – opiekunem lub uczyć się
w domu. Jeśli uczestniczy w niektórych lekcjach to zwolniony jest z odpowiedzi ustnych
i pisemnych, zarówno zapowiedzianych, jak i niezapowiedzianych, nie jest zobowiązany do
odrabiania prac domowych i innych obowiązkowych prac;
e) zwolnienia z zajęć lekcyjnych dokonuje dyrektor szkoły na podstawie wniosku nauczyciela –
opiekuna;
f) o zwolnieniu ucznia z zajęć przez dyrektora szkoły nauczyciel - opiekun powiadamia
rodziców/opiekunów;
g) opiekun naukowy odnotowuje fakt zwolnienia w dzienniku zajęć lekcyjnych wpisując literkę
„D”, jeżeli uczeń znajduje się na terenie szkoły pod jego opieką. Natomiast jeżeli uczeń
przygotowuje się w domu wpisuje nieobecność usprawiedliwioną (za zgodą rodziców);
h) w

przypadku

konkursów

jednoetapowych,

pozakuratoryjnych

–

przedmiotowych,

zagadnieniowych itp. - zwolnienia z zajęć nie obowiązują;
i) uczeń zalicza treść podstawy programowej po zakończeniu konkursu/olimpiady w terminach
uzgodnionych z nauczycielami.
2. Obowiązki „olimpijczyka”:
a) uczniowie, którzy korzystają z praw zawartych w 1 rozdziale godnie reprezentują
społeczność uczniowską Zespołu Szkół Społecznych im. Małego Księcia w Tarnobrzegu;
b) zwolnienie z zajęć przeznaczają na podniesienie swojej wiedzy i umiejętności;

c) wypełniają wszystkie obowiązki, jakie nakłada na nich Statut Szkoły i inne wewnątrzszkolne
akty prawne;
d) pracują z pomocą nauczyciela oraz samodzielnie;
e) terminowo drukują, wypełniają, oddają testy;
f) uczeń musi znać adres email nauczyciela, na który będą przesyłać na bieżąco oraz w czasie
ferii, czy innych dni wolnych pytania, testy itp.
g) warsztat pracy ucznia powinien zawierać:
 samodzielnie wydrukowane wymagania/zakres materiału na konkurs/olimpiadę lub
przekazane przez nauczyciela /dotyczy konkursów pozakuratoryjnych/;
 przekazywane przez nauczyciela materiały, testy itp. gromadzone w segregatorze lub
teczce;
 testy samodzielnie drukowane wymagane przez nauczyciela;
 literaturę własną, wypożyczoną z biblioteki lub zakupioną. Jeśli w konkursie bierze
udział kilkoro uczniów, mogą podzielić się zakupem książek, a następnie wymienić
się nimi, by nie każdy kupował wszystkie;
 samodzielnie wyszukane i wydrukowane, kopiowane materiały, testy;
 wyszukane samodzielnie strony internetowe dotyczące wybranych zagadnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany dokonywane w niniejszych dokumentach mogą być wprowadzane na zasadach
i w trybie jego uchwalenia.
2. ABC Nauczyciela oraz Regulamin „Olimpijczyka” wchodzą w życie w dniu podjęcia
uchwały przez Radę Pedagogiczną.
3. Szkoła zapewnia opiekę podczas konkursu.
Nauczyciel wraz z uczniem dojeżdża do miejsca konkursu komunikacją publiczną lub zostają
zawiezieni przez rodziców ucznia.
W przypadku wyjazdu z większą ilością uczniów nauczyciel wraz z uczniami korzysta
z komunikacji publicznej lub każde dziecko zostaje zawiezione przez swojego rodzica.

