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

oraz własnym planem rozwoju. 

2. Szkoła nie może odmówić uczniowi udziału w konkursie, olimpiadzie i turnieju, o ile ich regulaminy 

nie stanowią inaczej. 

3. Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady lub turnieju może zostać zwolniony z zajęć 

lekcyjnych lub uzyskać status słuchacza na podstawie pisemnego wniosku (załącznik 1) 

skierowanego do Dyrektora Szkoły  i złożonego w sekretariacie Szkoły na co najmniej trzy dni przed 

pierwszym dniem planowanego zwolnienia. 

4. Uczeń, który uzyskał status słuchacza jest zobowiązany przedstawić na prośbę nauczyciela kopię 

wniosku podpisanego przez Dyrektora Szkoły. 

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

danych we wniosku. 

6. Dzień, w którym odbywa się konkurs/olimpiada na etapie wyższym niż szkolny jest dla ucznia dniem 

wolnym od zajęć lekcyjnych. 

7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć lekcyjnych lub przyznaje status słuchacza zgodnie z tabelą, 

uwzględniając opinie rodzica, opiekuna konkursu i wychowawcy. Zgoda Dyrektora jest 

równoznaczna z usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

                            

Etapy Liczba dni przeznaczonych na przygotowanie się do zawodów 

dla uczestnika olimpiady  lub ogólnopolskiego konkursu 

szkolny 0 

rejonowy 0 

okręgowy do 5 

centralny do 5 

 

8. Liczba dni przeznaczonych na przygotowanie się ucznia do zawodów nie może przekroczyć łącznie 

15 dni. 

9. Wychowawca ucznia odnotowuje fakt zwolnienia w dzienniku zajęć lekcyjnych wpisując: 

„nieobecność szkolną” (ns). 

10. Nieobecność ucznia na lekcjach, związana z udziałem w konkursie, olimpiadzie lub turnieju, nie jest 

liczona do frekwencji. 

11. Uczeń, który uzyskał status słuchacza, jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych oraz 

prac domowych we wskazanych dniach. 

12. Uczeń zwolniony z zajęć i uczeń – słuchacz mają obowiązek ustalić z właściwymi nauczycielami 

przedmiotów treści Podstawy programowej, które powinni opanować i zaliczyć  w ustalonym czasie. 



13. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach (np. kilka konkursów, olimpiad) uczeń może wystąpić 

z pisemną prośbą (załącznik 2) do Dyrektora Szkoły o wydłużenie czasu na przygotowanie się do 

konkursu lub olimpiady. 

14. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, opiekunem 

konkursu, wychowawcą i zainteresowanym uczniem. 

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wchodzi w życie z dniem 10 października 2019 

roku. 

 



Załącznik 1 do Regulaminu organizacji przygotowań uczniów do olimpiad i konkursów 

 

 

 

…………………………………………………          ………… 

Toruń, dnia  …………………….. 

Imię i nazwisko ucznia                                                     Klasa  

…………………………………………………  
Opiekun konkursu/olimpiady  

…………………………………………………  
Wychowawca klasy  
 
 

Dyrektor 
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Toruniu 

 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą (podkreśl właściwe): 
 

a) o zwolnienie z zajęć lekcyjnych 

b) o przyznanie mi statusu słuchacza 

w dniach ……………………………………………, w związku z moim udziałem w etapie 

……………………konkursu/olimpiady 

………………………………………………………………………………………………………... 

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 
 

…………………………………… 
 



 
Załącznik 2 do Regulaminu organizacji przygotowań uczniów do olimpiad i konkursów 

 

 

 

…………………………………………………             ………… 

Toruń, dnia…………………….. 

Imię i nazwisko ucznia                                                        Klasa  

…………………………………………………  
Opiekun konkursu/olimpiady  

…………………………………………………  
Wychowawca klasy  
 
 

Dyrektor 
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Toruniu 

 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą (podkreśl właściwe): 
 

c) o zwolnienie z zajęć lekcyjnych 

d) o przyznanie mi statusu słuchacza 

w dniach ……………………………………………… w związku z moim udziałem w 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie prośby: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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 

 
……………………………….. 


