I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bolesławcu

Szkolny program wspierania uzdolnień
Polityka informacyjna
1. Uczniowie klas I zapoznawani są z tradycją szkoły w zakresie ruchu olimpijskiego - lekcje
wychowawcze (wychowawcy klas I ) – wrzesień/październik.
2. W trakcie zajęć wychowania fizycznego nauczyciele przedmiotu informują uczniów o
tradycji i osiągnięciach sportowych szkoły oraz o istniejących reprezentacjach i
możliwościach uczestnictwa w rywalizacji sportowej.
3. Informacje konkursach i olimpiadach umieszczane są na gazetkach ściennych (opiekunowie
olimpiad i konkursów) oraz na stronie szkoły w zakładce Konkursy.
4. Informacje o konkursach bieżących wywieszane są w gablocie (na korytarzu i w pokoju
nauczycielskim) oraz na Facebooku szkoły.
5. Nauczyciele przedmiotów, których dotyczą konkursy i olimpiady przekazują zakres treści
programowych oraz motywują uczniów do rywalizacji naukowej.
6. Społeczność szkolna zapoznaje się z osiągnięciami w ruchu olimpijskim podczas
uroczystości podsumowującej ten etap życia szkoły (kwiecień każdego roku).
7. Indywidualne i zespołowe sukcesy uczniów promowane są na stronie internetowej szkoły, w
lokalnych mediach oraz w gablotach na korytarzach.

Prawa ucznia
1. Uczeń biorący udział w konkursie czy olimpiadzie na szczeblu szkolnym lub
reprezentujący

szkołę

w

rozgrywkach

sportowych

na

szczeblu

międzyszkolnym/powiatowym – może być zwolniony za zgodą nauczyciela z odpytywania
i pisania prac pisemnych w dniu, w którym odbywa się etap szkolny lub zawody.
2. Uczeń, który zakwalifikował się do wyższego etapu konkursu czy olimpiady ma
prawo do dwóch dni wolnych na przygotowanie się. Zwolnienie odnotowywane jest
w

e-dzienniku przez wychowawcę w formie odpowiedniego zapisu. Forma pracy

przygotowawczej jest ustalana indywidualnie z opiekunem olimpiady/konkursu (praca w
domu, w bibliotece szkolnej, konsultacje z nauczycielem).
3. Uczeń, który zakwalifikował się do etapu centralnego może – na wniosek nauczyciela
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– opiekuna być zwolnionym z obowiązkowych zajęć lekcyjnych na pięć dni przed
konkursem lub olimpiadą. Zwolnienie odnotowuje w e-dzienniku wychowawca klasy.
4. Uczeń ma prawo do wszechstronnej pomocy ze strony nauczyciela – opiekuna konkursu,
olimpiady – udzielanej w trakcie indywidualnych spotkań, zajęć pozalekcyjnych oraz
innych form współpracy ( także poza czasem przebywania ucznia w szkole).
5. Bezpośrednio po udziale w eliminacjach szczebla wyższego niż szkolny – uczeń ma prawo
do zwolnienia z odpytywania i prac pisemnych w ciągu dwóch dni.
8. Uczeń biorący udział w konkursie czy olimpiadzie na szczeblu wyższym niż szkolny ma
prawo do wszechstronnej pomocy ze strony zespołu uczącego, polegającej na
indywidualnym podejściu do kwestii nadrobienia zaległej partii materiału.
9. Uczeń przygotowujący się do konkursu czy olimpiady ma prawo do korzystania ze zbiorów
biblioteki i czytelni szkolnej na zasadach innych niż pozostali uczniowie.
10. Uczeń biorący udział w kilku konkursach i olimpiadach równocześnie (na etapie
wyższym niż szkolny) ma prawo do indywidualnego trybu zaliczania prac pisemnych z
pozostałych przedmiotów.
11. Uczeń ma prawo do wszechstronnej pomocy i opieki ze strony pedagoga szkolnego.

Obowiązki ucznia
1. Uczeń biorący udział w konkursie czy olimpiadzie jest zobowiązany do samodzielnej
pracy pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna.
2. Uczeń biorący udział w konkursie czy olimpiadzie ma obowiązek uzupełnienia, w czasie
wyznaczonym przez nauczyciela danego przedmiotu – zaległej partii materiału.
3. W wypadku, gdy uczeń nie może wziąć udziału w konkursie czy olimpiadzie (przypadki
losowe, choroba) – powinien o tym fakcie jak najszybciej powiadomić szkołę.
4. Uczeń reprezentujący szkołę na konkursie czy olimpiadzie powinien zachowywać się
zgodnie z zasadami, które obowiązują ucznia w trakcie wycieczki szkolnej.
5. Po zakończonych eliminacjach konkursowych czy olimpijskich uczeń jest zobowiązany
zwrócić do biblioteki szkolnej oraz opiekunowi wypożyczone materiały.

Opiekun
1. Opiekunem konkursu czy olimpiady może być każdy nauczyciel, który naucza
przedmiotu związanego z tematyką lub pokrewnego.
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2. Opiekunem reprezentacji sportowych jest nauczyciel wychowania fizycznego.
3. Zadaniem opiekuna jest udzielenie wszechstronnej pomocy uczniowi, w tym nadzorowanie
samodzielnej pracy oraz współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie
poinformowania ich o planowanej dodatkowej pracy i jej formach.
4. Nauczyciel, pełniący funkcję opiekuna jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ucznia
biorącego udział w konkursie i olimpiadzie czy rywalizacji sportowej poza terenem szkoły.
5. W szczególnych przypadkach funkcję opiekuna ucznia w trakcie wyjść czy wyjazdów
na konkursy czy olimpiady – może za zgodą Dyrektora szkoły – pełnić inny nauczyciel.
6. Nauczyciel – opiekun konkursu czy olimpiady ma obowiązek poinformowania
wychowawcę o nieobecności ucznia spowodowanej przygotowaniem oraz udziałem
w konkursie czy olimpiadzie (zgłoszenie tego faktu osobiście lub za pośrednictwem edziennika) oraz uzyskania zgody rodziców/opiekunów prawnych na reprezentowanie szkoły
(zgoda na wyjazd).
7. Nauczyciel – opiekun konkursu czy olimpiady organizujący eliminacje szkolne powinien
umieścić w pokoju nauczycielskim listę uczestników konkursu czy olimpiady z terminem i
miejscem eliminacji.
8. Nauczyciel – opiekun konkursu, olimpiady, zawodów sportowych – jest odpowiedzialny za
przygotowanie informacji o sukcesie indywidualnym lub zespołowym ucznia/ uczniów i
przekazanie jej w formie elektronicznej do administratora strony internetowej szkoły
(wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba) w jak najszybszym terminie.
9. Nauczyciel – opiekun konkursu czy olimpiady jest zobowiązany do przekazania do
sekretariatu listy uczniów (dotyczy uczniów zakwalifikowanych do etapów wyższych niż
szkolny) na miesiąc przed uroczystością podsumowującą ruch olimpijski (do końca marca)
oraz na 2 tygodnie przez uroczystością zakończenia roku szkolnego w czerwcu.

Zatwierdzony przez RP w dniu 30 sierpnia 2016 r.

