
 

Regulamin organizacji przygotowań uczniów  

do konkursów, olimpiad i zawodów 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie Szkoły 
 

1. Uczeń ma prawo do udziału w konkursie, olimpiadzie i zawodach zgodnie z ich regulaminami. 

2. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy opiekuna konkursu, który odpowiada za 

przeprowadzenie konkursu, olimpiady i zawodów zgodnie z ich regulaminami, procedurami. 

3. Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady i zawodów może zostać zwolniony z zajęć 

lekcyjnych na podstawie pisemnego wniosku (załącznik 1) skierowanego do Dyrektora i 

złożonego w sekretariacie Szkoły, na co najmniej 1 dzień przed pierwszym dniem planowanego 

zwolnienia. 

4. Planowane zwolnienia nie muszą być organizowane dzień po dniu. 

5. Warunkiem przyjęcia wniosku ucznia do rozpatrzenia przez Dyrektora Szkoły jest kompletność 

danych we wniosku.  

6. Uczestnicy konkursów przedmiotowych na etapie rejonowym mają prawo do trzydniowej 

nieobecności na zajęciach szkolnych, wliczając w to dzień konkursowy, w celu przygotowania 

się do danego konkursu. 

7. Uczestnicy konkursów przedmiotowych na etapie wojewódzkim mają prawo do pięciodniowej 

nieobecności na zajęciach szkolnych, wliczając w to dzień konkursowy, w celu przygotowania 

się do danego konkursu. 

8. Uczniom, którzy korzystają z wyżej określonego prawa wpisujemy w dzienniku elektronicznym 

nieobecność usprawiedliwioną przez szkołę „ns”. 

9. Liczba dni przeznaczonych na przygotowanie się uczniów do konkursu, olimpiady i zawodów, 

niezależnie od etapu, nie może przekroczyć łącznie 8 dni w ciągu roku szkolnego. 

10. Uczeń zwolniony z zajęć ma obwiązek ustalić z nauczycielami przedmiotów treści podstawy 

programowej, które powinni opanować i zaliczyć w ustalonym czasie. 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulamin organizacji przygotowań uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów 

 

 

Kartuzy, dn. …………………….. 

 

………………………………………….. 

imię, nazwisko, klasa 

…………………………………………. 

opiekun konkursu/olimpiady 

…………………………………………. 

wychowawca klasy 

 

 

Dyrektor  

Katolickiej Szkoły Podstawowej  

im. św. Jana Pawła II w Kartuzach 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mnie z zajęć lekcyjnych w dniach ……………….............. 

w związku z moim udziałem w etapie ……………………………………………………………. 

konkursu/olimpiady/zawodów ……………………………………………………………………. 

który odbędzie się dnia …………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję się do opanowania treści podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów zgodnie 

z ustaleniami nauczycieli. 

 

 

……………………………..       …………………………… 
podpis ucznia        podpis opiekuna 

   

         

…………………………….      ……………………………. 
podpis rodzica        podpis wychowawcy 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody 

 

 

……………………………………. 
Dyrektor Szkoły   


