
System wsparcia ucznia przygotowującego się do olimpiady 

przedmiotowej i interdyscyplinarnej w LO z DNJB w Hajnówce. 

1. Udział w olimpiadzie przedmiotowej nie jest dodatkową, indywidualną inwestycją ucznia, lecz jego 

szczególnym osiągnięciem szkolnym. 

2. W związku z tym przysługują mu szczególne prawa, korzystanie, z których, ma mu umożliwić 

koncentrację wysiłków na zgłębianiu wybranej dziedziny wiedzy i podporządkowanie jej całej 

aktywności szkolnej. 

3.System wsparcia ucznia przygotowującego się do olimpiady jest realizowany poprzez udział ucznia w 

programie zwanym Indywidualnym Tokiem Uczenia (ITU). 

4.Uczeń, który przystąpi do olimpiady wymagającej pisania pracy konkursowej na wniosek opiekuna 

naukowego i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ma prawo do 3 dni zwolnienia z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz tygodniowego okresu ochronnego na uzupełnienie zaległości edukacyjnych 

powstałych w tym czasie. 

5. Uczeń, który zakwalifikował się do etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej, której laureaci i 

finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r.,poz.1943 z późn. zm.) są 

zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego lub olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej z 

przedmiotów dodatkowych lub tematycznych o zasięgu ogólnopolskim, której laureaci i finaliści nie 

uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym, natomiast mają  przywileje w rekrutacji na wybrane 

kierunki wyższych uczelni ma prawo do: 

    a) dni wolnych od nauki w szkole (max. 7) przed zawodami lub     zwolnień z poszczególnych godzin 

lekcyjnych w ciągu tych dni – na wniosek opiekuna naukowego (nauczyciela przygotowującego ucznia 

do olimpiady) i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

    b) okresu ochronnego w ciągu 2 tygodni po zawodach (w tym czasie uczeń może uzupełniać zaległości 

wedle indywidualnego planu, w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów) 

    c) upustów w wymaganiach stawianych przez nauczycieli (max. 3 przedmiotów) obowiązkowych nie 

maturalnych dla tego ucznia, ustalanych indywidualnie. Upusty nie dotyczą przedmiotów nauczanych w 

danym oddziale w zakresie rozszerzonym. 

6. Uczeń, który zakwalifikował się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, której laureaci i 

finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r.,poz.1943 z późn. zm.) są 

zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego lub olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej z 

przedmiotów dodatkowych lub tematycznych o zasięgu ogólnopolskim, której laureaci i finaliści nie 

uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym, mają natomiast przywileje w rekrutacji na wybrane 

kierunki wyższych uczelni ma prawo do: ma prawo do: 

    a) dni wolnych od nauki w szkole (max. 7) przed zawodami lub zwolnień z poszczególnych godzin 

lekcyjnych w ciągu tych dni - na wniosek opiekuna naukowego i za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów). 

    b) okresu ochronnego w ciągu 2 tygodni po zawodach (w tym czasie uczeń może uzupełniać zaległości 

wedle indywidualnego planu, w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów) 



    c)  upustów w wymaganiach stawianych przez nauczycieli (max. 3 przedmiotów) obowiązkowych nie 

maturalnych dla tego ucznia, ustalanych indywidualnie. Upusty nie dotyczą przedmiotów nauczanych w 

danym oddziale w zakresie rozszerzonym. 

7.Uczeń, który zakwalifikował się do etapu okręgowego lub centralnego olimpiady przedmiotowej lub 

interdyscyplinarnej o zasięgu wojewódzkim czy  regionalnym, która  nie daje uprawnień na maturze ale 

finaliści i laureaci mają przywileje w rekrutacji na wybrane kierunki wyższych uczelni ma prawo do: 

    a) dni wolnych od nauki w szkole (max. 4) przed zawodami lub     zwolnień z poszczególnych godzin 

lekcyjnych w ciągu tych dni – na wniosek opiekuna naukowego (nauczyciela przygotowującego ucznia 

do olimpiady) i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

    b) okresu ochronnego w ciągu 1 tygodnia po zawodach (w tym czasie uczeń może uzupełniać 

zaległości wedle indywidualnego planu, w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów). 

8. Uczeń, który przystąpi lub zakwalifikuje się do więcej niż 1 olimpiady ma prawo do 2 dodatkowych 

dni wolnych od zajęć szkolnych na każdą kolejną olimpiadę przed każdym etapem. 

9. Dni wolne od zajęć szkolnych są przeznaczone na indywidualne uczenie się. 

 10. Uczeń przygotowujący się do olimpiady ma prawo do uzyskania bezwarunkowej pomocy ze strony 

wszystkich uczących go nauczycieli, a uczący go nauczyciele mają obowiązek udzielenia tej pomocy.  

11. Wszystkie działania związane z realizacją i funkcjonowaniem systemu wsparcia ucznia 

przygotowującego się do olimpiady monitoruje szkolny koordynator olimpiad. Zadania koordynatora w 

załączeniu. (zał.1) 

12. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu merytorycznego i form organizacyjnych olimpiady 

udziela przedmiotowy koordynator olimpiad. Zakres obowiązków w załączeniu. (zał. 2) 

13.  W czasie przygotowania do olimpiady indywidualną opiekę nad uczniem sprawują: 

    a) Wychowawca (sprawy dyscyplinarne) 

    b) Opiekun naukowy (sprawy rozwoju naukowego, również dotyczące wymagań i upustów). Zadania 

opiekuna naukowego w załączeniu. (zał. 3) 

   c) szkolny koordynator konkursów (sprawy organizacyjne i ich koordynacja). 

14. Wychowawca, opiekun naukowy i szkolny koordynator informują się wzajemnie o postępach w pracy 

ucznia oraz decydują o wszelkich sprawach szczegółowych jego dotyczących. 

15. Warunkiem przystąpienia do ITU jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów), opiekuna naukowego i 

nauczycieli wybranych przedmiotów wyrażona podpisem w „Karcie ITU”. Wzór karty w załączeniu.(zał.  

16. Uczeń, który bez usprawiedliwionego powodu nie wywiąże się z podjętych zobowiązań (tzn. 

przystąpi do systemu ITU, a nie weźmie udziału w olimpiadzie lub nie odda pracy konkursowej lub też 

nie wywiąże się z obowiązku zaliczeń według indywidualnego harmonogramu), nie ma prawa ubiegać się 

o ITU w kolejnym roku szkolnym (dotyczy uczniów klas I, II), ponadto jego ocena z zachowania zostanie 

obniżona. 



17. Do połowy września każdego roku szkolnego dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora 

olimpiad oraz przedmiotowych koordynatorów olimpiad.  

18. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu ze szkolnym koordynatorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


