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1. WYMAGANIE 

 
 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
 
 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 

REGULAMIN OLIMPIJCZYKA  
w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Lublinie 

 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 

• wspomaganie rozwoju uczniów o dużym potencjale intelektualnym 

• motywowanie uczniów do uczestnictwa w olimpiadach 

• osiągnięcie sukcesu w olimpiadzie przedmiotowej 

• zapewnienie optymalnych warunków i wspieranie przygotowań do kolejnych etapów olimpiady 
 



 
 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

• Regulamin obejmuje ucznia, który po etapie szkolnym zakwalifikował się do kolejnego etapu 
zawodów. Umożliwia mu skorzystanie z przywilejów w okresie przygotowania do olimpiady 
przedmiotowej:  

o zwolnienie z obowiązkowych zajęć lekcyjnych (na pisemny wniosek rodziców) w dniach 
bezpośrednio poprzedzających kolejny etap olimpiady (ilość dni zależy od etapu); uczeń w 
tych dniach może jednak uczestniczyć w wybranych zajęciach 

o zwolnienie z prac domowych, odpowiedzi i pisemnych sprawdzianów wiedzy w okresie 
przygotowania 

o ustalanie z nauczycielami form i terminów zaliczania treści z podstawy programowej. 
o umożliwienie uczestnictwa w dodatkowych zajęciach przygotowujących do olimpiady pod 

kierunkiem nauczyciela-opiekuna (tzw. koła olimpijskie) 

• Dokumentem potwierdzającym uprawnienia ucznia w okresie przygotowania do olimpiady jest tzw. 
Karta Olimpijczyka (umożliwia m.in. przychodzenie na wybrane zajęcia w szkole i opuszczanie jej w 
dowolnym czasie; uczeń legitymuje się nią wobec nauczycieli lub pracowników szkoły) 

o Karta Olimpijczyka ma formę wniosku rodziców do dyrektora szkoły o umożliwienie uczniowi 
skorzystania z uprawnień; dyrektor wyraża zgodę na skorzystanie z uprawnień w terminach 
określonych przez nauczyciela-opiekuna 

o rodzice biorą odpowiedzialność za opiekę nad uczniem niepełnoletnim w czasie 
nieuczestniczenia w zajęciach szkolnych 

 

 

5. EFEKTY 

• wzrost liczby uczniów korzystających z uprawnień olimpijczyka  

• wysoka liczba finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

• korzystanie z uprawnień przez olimpijczyka przekłada się w oczywisty sposób na jego frekwencję; nie 
stanowi to jednak problemu wychowawczego 

• praca z olimpijczykiem wymaga od nauczycieli elastyczności i umiejętności dostosowania form i 
terminów indywidualnego sprawdzenia wiedzy i zaliczenia treści podstawy programowej 

• niekiedy mogą pojawić się symptomy roszczeniowej postawy ucznia lub jego rodziców wobec szkoły 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

• zapoznawanie rodziców i uczniów z Regulaminem 

• opublikowanie regulaminu i osiągnięć olimpijskich na stronie internetowej szkoły  

• wywieszenie regulaminu na terenie szkoły 
 
 
 
 
 



 

 

 


