Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce

KARTA INDYWIDUALNEGO TOKU UCZENIA
dotyczy olimpiady wymagającej pisania pracy konkursowej
ROK SZKOLNY 2017/2018
IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………….

KLASA ………………………

FORMA WYMAGANEJ PRACY NAUKOWEJ:

OLIMPIADA(upoważniająca do ITU):
1.

………………………………………………………………

1.

………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………

PODPIS OPIEKUNA NAUKOWEGO:
Oświadczam, że uczeń podjął się napisania pracy
olimpijskiej pod moim kierunkiem:

1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………..

Proszę o wyrażenie zgody na zwolnienie mnie z zajęć lekcyjnych w następujących dniach: 1,2

CZYTELNY PODPIS UCZNIA
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ITU

…..……………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS RODZICA
Zobowiązuję się do zapewnienia opieki swojemu dziecku
podczas dni przeznaczonych na przygotowanie do olimpiad
i wyrażam zgodę na przyznanie dni wolnych od obowiązkowych
zajęć szkolnych na przygotowanie się dziecka do olimpiady

..……………………………………………………………...

1

Dni wpisuj chronologicznie, nie używaj korektora. Uzupełnioną kartę należy oddać na dzień przed pierwszym dniem
ITU.
2

Jeżeli w trakcie wpisanych dnia masz zapowiedzianą pracę klasową musisz uzgodnić z nauczycielem formę i termin
jej zaliczenia.

Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce

KARTA INDYWIDUALNEGO TOKU UCZENIA
ETAP OKRĘGOWY
ROK SZKOLNY 2017/2018
IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………….
Zakwalifikowałem(-łam) się do następujących olimpiad:

KLASA ………………………

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
PODPIS OPIEKUNA NAUKOWEGO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę wyrażenie zgody na zwolnienie mnie z obowiązkowych zajęć lekcyjnych w następujących dniach:

Jeżeli w trakcie wymienionych dni masz zapowiedziany sprawdzian, musisz uzgodnić z nauczycielem formę i
termin zaliczenia.

Wnioskuję o upusty w wymaganiach edukacyjnych z następujących przedmiotów(max. 3 przedmioty):
Lp

Przedmiot

Podpis nauczyciela

Forma upustu w wymaganiach
edukacyjnych

1
2
3

CZYTELNY PODPIS UCZNIA
…..……………………………………………………………

CZYTELNY PODPIS RODZICA
Zobowiązuję się do zapewnienia opieki swojemu dziecku
podczas dni przeznaczonych na przygotowanie do olimpiad
i wyrażam zgodę na przyznanie dni wolnych od obowiązkowych
zajęć szkolnych na przygotowanie się dziecka do olimpiady

..……………………………………………………………..

Liceum Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce

KARTA INDYWIDUALNEGO TOKU UCZENIA
ETAP CENTRALNY
ROK SZKOLNY 2017/2018
IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………….

KLASA ………………………

Zakwalifikowałem(-łam) się do następujących olimpiad:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
PODPIS OPIEKUNA NAUKOWEGO
…………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę wyrażenie zgody na zwolnienie mnie z obowiązkowych zajęć lekcyjnych w następujących dniach:

Jeżeli w trakcie wymienionych dni masz zapowiedziany sprawdzian, musisz uzgodnić z nauczycielem formę i
termin zaliczenia.

Wnioskuję o upusty w wymaganiach edukacyjnych z następujących przedmiotów(max. 3 przedmioty):
Lp

Przedmiot

Podpis nauczyciela

Forma upustu w wymaganiach
edukacyjnych

1
2
3

CZYTELNY PODPIS UCZNIA
…..……………………………………………………………

CZYTELNY PODPIS RODZICA
Zobowiązuję się do zapewnienia opieki swojemu dziecku
podczas dni przeznaczonych na przygotowanie do olimpiad
i wyrażam zgodę na przyznanie dni wolnych od obowiązkowych
zajęć szkolnych na przygotowanie się dziecka do olimpiady

..……………………………………………………………..

