System wsparcia ucznia przygotowującego sie do wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego w Gimnazjum z DNJB w Hajnówce.
Tekst ujednolicony, uwzględniający poprawki wprowadzone decyzją Rady Pedagogicznej
dnia 27.10.2011r.

1. Udział w konkursie przedmiotowym 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.
2a. uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
uzyskuje ocenę celująca (roczną i końcową) z tego przedmiotu.
3.System wsparcia ucznia przygotowującego się do konkursu jest realizowany poprzez udział
ucznia w programie zwanym Indywidualnym Tokiem Uczenia (ITU).
3a.Uczeń nabywa uprawnień do dni wolnych po złożeniu u Szkolnego koordynatora
Konkursów karty ITU z zaplanowanymi dniami wolnymi potwierdzonymi podpisem
rodziców (prawnych opiekunów) i opiekuna naukowego.
4. Uczeń, który zakwalifikował się do etapu rejonowego konkursu ma prawo do:
a) dni wolnych od nauki w szkole (max. 3) przed zawodami lub zwolnień z
poszczególnych godzin lekcyjnych w ciągu tych dni – na wniosek opiekuna naukowego
(nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu) 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)
5. Uczeń, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu ma prawo do:
a) dni wolnych od nauki w szkole (max. 3) 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)

6. Uczeń, który przystąpi lub zakwalifikuje się do więcej niż 1 konkursu ma prawo do
korzystania z systemu wsparcia ITU w takim samym zakresie podczas przygotowywania się
do udziału w każdym z nich (zarówno na etapie rejonowym jak i wojewódzkim )
7. Dni wolne od zajęć szkolnych są przeznaczone na indywidualne uczenie się.
8. Uczeń przygotowujący się do konkursu ma prawo do uzyskania bezwarunkowej pomocy ze
strony wszystkich uczących go nauczycieli, a uczący go nauczycieli mają obowiązek
udzielenia tej pomocy.
9. Wszystkie działania związane z realizacją i funkcjonowaniem systemu wsparcia ucznia
przygotowującego się do konkursu monitoruje szkolny koordynator konkursów. Zadania
koordynatora w załączeniu.(zał.1)
10. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu merytorycznego i form organizacyjnych
konkursu udziela przedmiotowy koordynator konkursów. Zakres obowiązków w
załączeniu.(zał. 2)
11. W czasie przygotowania do konkursu indywidualną opiekę nad uczniem sprawują:
a) Wychowawca (sprawy dyscyplinarne)
b) Opiekun naukowy (sprawy rozwoju naukowego). Zadania opiekuna w załączeniu. (zał.3)
c) szkolny koordynator konkursów (sprawy organizacyjne i ich koordynacja).
12. Wychowawca, opiekun naukowy i szkolny koordynator informują się wzajemnie o
postępach w pracy ucznia oraz decydują o wszelkich sprawach szczegółowych jego
dotyczących.
13. Warunkiem przystąpienia do ITU jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów) i opiekuna
naukowego wyrażona podpisem w „Karcie ITU”. Wzór karty w załączeniu.(zał. 4)
14. Uczeń, który bez usprawiedliwionego powodu nie wywiąże się z podjętych zobowiązań
(tzn. przystąpi do systemu ITU, a nie weźmie udziału w konkursie 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.
15. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora
konkursów oraz przedmiotowych koordynatorów konkursów.
16. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu ze szkolnym koordynatorem.

