
Karta Olimpijczyka 

1. Karta Olimpijczyka jest przywilejem wyjątkowo uzdolnionego ucznia, umożliwiającym mu 

rozwijanie swoich umiejętności przez zindywidualizowanie warunków realizacji jego 

obowiązków szkolnych,  w szczególności przez: 

a) Ustalenie okresu (okresów) przygotowania się ucznia do konkursu (nie dłuższego w sumie niż 

10 tygodni) i w tym czasie ustalenie indywidualnych harmonogramów klasyfikacyjnych ucznia 

z poszczególnych przedmiotów. Przywilej ten nie dotyczy obowiązkowych przedmiotów 

maturalnych – j. polskiego, matematyki i wybranego przez ucznia j. obcego nowożytnego. 

b)  Dla pierwszego etapu przyznanie możliwości dwutygodniowego zwolnienia z zajęć szkolnych  

na wniosek opiekuna olimpijczyka, w celu napisania pracy naukowej. 

c) Dla drugiego sytuacjach trzeciego etapu przyznanie łącznie puli 20 dni zwolnienia z 

uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych na wniosek opiekuna  

d) W sytuacjach wyjątkowych wydłużenie okresu zaliczenia semestralnego przedmiotu (przez 

nieklasyfikowanie) i ustalenie egzaminu klasyfikacyjnego, 

e) Udzielenie dodatkowej pomocy merytorycznej, dzięki współpracy z uczelniami wyższymi 

regionu, a w szczególności z Uniwersytetem Śląskim, 

f) W miarę możliwości finansowych szkoły i Rady Rodziców przyznanie stypendium lub innej 

formy wsparcia finansowego. 

2. Karta Olimpijczyka jest również zobowiązaniem ucznia do racjonalnego korzystania z 

przywilejów, a jego prawnego opiekuna (jeśli nie ukończył on 18 lat) oraz Opiekuna 

Olimpijczyka do monitorowania tych działań. 

3. Karta Olimpijczyka przyznawana jest na okres jednego roku szkolnego (z możliwością 

przedłużenia na kolejny rok szkolny). 

4. O Kartę Olimpijczyka może starać się Opiekun Olimpijczyka 

5. Podanie o przyznanie Karty Olimpijczyka kieruje opiekun do Dyrektora Szkoły. Załącznikami 

do podania jest opinia polecająca Opiekuna Olimpijczyka (załącznik nr 1), którym może być 

jedynie nauczyciel zatrudniony w danym roku szkolnym w AZSO oraz zgoda opiekuna 

prawnego ucznia  (załącznik nr 2). 

6. Kartę Olimpijczyka przyznaje Dyrektor Szkoły  

7. Na konferencjach klasyfikacyjnych Opiekun Olimpijczyka składa Radzie Pedagogicznej 

sprawozdanie z postępów ucznia, z szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się ucznia z 

podjętych zobowiązań (wzór formularza – załącznik nr 3). 

8. Uczeń może być pozbawiony Karty Olimpijczyka lub zawieszony w prawach jej posiadania na 

ustalony okres:  

a) na wniosek ucznia (gdy ukończył on 18 lat) lub opiekuna prawnego ucznia (jeśli do danej 

chwili uczeń nie ukończył on 18 lat), 

b) decyzją Dyrektora Szkoły na wniosek Opiekuna Olimpijczyka po pozytywnym zaopiniowaniu 

Zespołu Przedmiotowego. 

9. W przypadku pozbawienia ucznia Karty Olimpijczyka wszelkie ustalenia związane z tym 

przywilejem tracą ważność z dniem decyzji, a w przypadku zawieszenia jej na określony czas, 

nie obowiązują w tym czasie. 


