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PODPIS KOORDYNATORA

Proszę o wyrażenie zgody na zwolnienie mnie z obowiązkowych
zajęć lekcyjnych w następujących dniach:

Jeżeli w trakcie dni wymienionych obok masz zapowiedziany
sprawdzian musisz uzgodnić z nauczycielem formę i termin jego
zaliczenia. Ponadto możesz przesuwać zaliczenia dowolnych innych
sprawdzianów, prac pisemnych jeżeli uzgodnisz to z nauczycielem.
(w przypadku braku miejsca - reszte wpisz na odwrocie)
Miejsce na uzgodnienia:

Dzienniczek musisz oddać na 1 dzień przed pierwszym dniem ITU!
Nie możesz wpisać dnia po terminie etapu okręgowego.
Skreślenia i wykorzystywanie korektorów są niedopuszczalne.
Wpisuj dni chronologiczne, np.: 5.09, 6.09 itd.

NAUCZYCIEL

TERMIN ZAL

PODPIS

CZYTELNY PODPIS UCZNIA

NAUCZYCIEL

TERMIN ZAL

PODPIS

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami szkolnego systemu ITU.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od SKKO w bieżącym roku szkolnym

CZYTELNY PODPIS RODZICA

WYCHOWAWCA W INTERNACIE

Zobowiązuję się do zapewnienia opieki swojemu dziecku podczas dni przeznaczonych na
przygotowanie do olimpiad i wyrażam zgodę na przyznanie 5 dni wolnych od obowiązkowych
zajęć szkolnych na przygotowanie dziecka do olimpiady.

Zobowiązuję się do zapewnienia opieki mieszkańcowi internatu podczas dni przeznaczonych
na przygotowanie do olimpiad .

ZGODA DYREKTORA SZKOŁY

PRZEDŁUŻENIE ITU

z upoważnienia Szkolny Koordynator Konkursów i Olimpiad
liczba przyznanych dni .............................................................

Jeżeli na tym dzienniczku nie wykorzystałeś wszystkich
przysługujących dni ITU i chciałbyś te dni wykorzystać
wypełnij specjalny druczek, tzw. przedłużacz
Zanieś go do SKKO.
POWODZENIA W PRZYGOTOWANIU DO OLIMPIAD!

Fakt uzyskania zgody na ITU jest odnotowywany w dzienniku elektronicznym przez SKKO w rubrykach frekwencji.
Zasady ITU reguluje § 74 Statutu Szkoły: Działalność innowacyjna i eksperymentalna.
zasady opisane są na naszej stronie internetowej

szkolny koordynator konkursów i olimpiad
www.olimpijczycy.pl
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