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I. 
1. Na podstawie podpisanej w dniu 22.07.2021 r. Deklaracji Patronackiej między Fundacją Pozytywne 
Inicjatywy, a Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym i Urzędem Miejskim w Gdańsku, wybitnie uzdolnieni uczniowie Uniwersyteckiego 
Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku mogą uczestniczyć w zajęciach 
przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami na ww. uczelniach. 
2. W ciągu roku szkolnego uczeń może uczestniczyć w zajęciach akademickich z maksymalnie dwóch 
przedmiotów. Mogą to być wykład lub inna forma zajęć z danego przedmiotu lub wybrane 
maksymalnie dwie formy zajęć równocześnie.  
3. O zgodę na uczestnictwo w zajęciach akademickich może ubiegać się uczeń, który w 
poprzedzającym semestrze szkolnym:  
a) miał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz ocenę celującą z przedmiotu (lub 
przedmiotu pokrewnego) z którego mają odbywać się zająca na wyższej uczelni.  
b) otrzymał zaliczenie z zajęć akademickich, jeśli na takie uczęszczał.  
4. Decyzję o wyrażeniu zgody na uczestniczenie ucznia w zajęciach podejmuje dziekan 
właściwego wydziału po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz 
dyrektora Szkoły. 

II. 
1. Uczeń ubiegający się o zgodę na uczestnictwo w zajęciach akademickich składa pisemny wniosek 
(załącznik 1) wraz z pisemną zgodą rodziców (załącznik 2) do Dyrektora Szkoły w terminie do 20 
września.  
2. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  
3. Nieobecność ucznia na lekcjach wynikająca z uczestnictwa w zajęciach akademickich jest oznaczana 
w dzienniku lekcyjnym literą „ns”. Wpisu tego, dokonuje wychowawca klasy.  
4. Nieobecność ucznia na lekcjach wynikająca z uczestnictwa w zajęciach akademickich nie jest 
wliczana do frekwencji.  

III. 
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących na 
Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 
2. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych uczelni oraz pomocy ze 
strony jej pracowników na zasadach ustalonych na danej uczelni. 
3. Uczniowie mogą uczestniczyć w studenckich projektach zespołowych oraz działalności 
studenckiego ruchu naukowego. 
4. Dziekan wydziału może wyznaczyć dodatkowo opiekuna naukowego (mentora) ucznia. 

IV. 
1. Na uczelni, na której uczniowie uczestniczą w zajęciach akademickich, otrzymują kartę 
osiągnięć ucznia. 
2. Zaliczanie uczniom zajęć jest zapisywane w karcie osiągnięć ucznia. Po zaliczeniu zajęć uczeń 
otrzymuje zaświadczenie o udziale w zajęciach i zaliczeniu przedmiotów. 
3. Uczniowie przyjęci na studia na uczelni i na kierunku, na którym uczestniczyli w  zajęciach 
przed rozpoczęciem studiów i je zaliczyli, mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania tych zajęć, 
jeżeli nie nastąpiły zmiany w efektach uczenia się uzyskiwanych w ramach ich realizacji. Decyzję 
podejmuje prowadzący zajęcia. 
4. Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania 
zajęć, które zaliczyli przed rozpoczęciem studiów, jeśli zajęcia te są przewidziane w planie studiów 
tego kierunku oraz jeśli prowadzący zajęcia uzna, że uzyskane efekty uczenia się są wystarczające. 



V. 
1. Uczeń uczestniczący w zajęciach akademickich na uczelni w godzinach lekcji jest zobowiązany do 
opanowania i zaliczenia materiału z danego przedmiotu w formie i terminie uzgodnionym z 
nauczycielem.  
2. Tryb i warunki zaliczenia są zawarte w porozumieniu (załącznik 3), które uczeń podpisuje z 
właściwym nauczycielem w terminie do końca października.  
3. Wypełniony i podpisany przez obie strony formularz porozumienia należy złożyć w sekretariacie 
Szkoły.  

IV. 
1. Zgoda na uczestnictwo ucznia w zajęciach akademickich może zostać cofnięta jeżeli uczeń:  
    a. nie uczęszcza na zajęcia akademickie,  
    b. znacząco pogorszyły się jego wyniki w nauce,  
    c. nie wywiązuje się z porozumienia zawartego z nauczycielem,  
    d. nie przestrzega przepisów i zasad obowiązujących na uczelni, w szczególności swoim    
        zachowaniem zakłóca przebieg zajęć akademickich,  
    e. otrzymał naganę Dyrektora Szkoły.  

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i wchodzi w życie z dniem 
01.09.2022 r. .  



Dyrektor  
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego  

im. Pawła Adamowicza w Gdańsku 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach  

………………………………………………………………………………………………………  
Nazwa przedmiotu i wybrana forma zajęć ( np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, inne)  

prowadzonych na Wydziale  

……………………………………………………….………………………………………………  
nazwa wydziału i wyższej uczelni 

w terminie  

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

termin (dni tygodnia, godziny zajęć) 

przez  

...……………………………………………………………………………………………………  
stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego lub prowadzących 

Powyższe zajęcia nie kolidują/kolidują z moimi lekcjami:  

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

Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa uczniów ULO w zajęciach gdańskich szkół wyższych 

…………………………………………………                  ……………  
Imię i nazwisko ucznia                                                                                        Klasa  

…………………………………………………………………….. 

Adres ucznia 

Moim opiekunem naukowym w szkole jest  

………………………………………..……………………………………………………………  
imię i nazwisko nauczyciela ULO 

………………………………………………… 
podpis ucznia 



Gdańsk, dnia …………………………  

Załącznik 2 do Regulaminu uczestnictwa uczniów ULO w zajęciach gdańskich szkół wyższych 

…………………………………………………                            …………………..                 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna pranego ucznia                                                                    klasa                                                                                      

Dyrektor  
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego  

im. Pawła Adamowicza w Gdańsku 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/mojego syna/mojej podopiecznej/mojego podopiecznego  

……………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko, klasa 

prowadzonych na Wydziale  

……………………………………………………….………………………………………………  
nazwa wydziału i wyższej uczelni 

w terminie 

………………………………………………………………………………………………………  
termin (dni tygodnia, godziny zajęć) 

przez  

………………………………………………………………………………………………………  
stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego lub prowadzących 



Gdańsk, dnia …………………… 

Załącznik 3 do Regulaminu uczestnictwa uczniów ULO w zajęciach gdańskich szkół wyższych 

Porozumienie 
zawarte pomiędzy 

uczniem …………………………………………………..………………, klasa ……… 

i nauczycielem ………………………………………………………..……………… 

w związku z uczestnictwem ucznia w zajęciach akademickich 

w terminie …………………………………………………..…………..…………. 

Zobowiązuję się do ustalenia  terminów konsultacji dla ucznia z przedmiotu  

……………………………………………. oraz  określenia zakresu materiału, który uczeń 
powinien  

opanować w wyznaczonym terminie. 

………..…………………………………………. 
podpis nauczyciela 

Zobowiązuje się do  korzystania z konsultacji oraz opanowania materiału wskazanego przez  

oraz samodzielne dojście i powrót z zajęć.  

………………..………………………………… 
podpis rodzica/prawnego opiekuna  



nauczyciela z przedmiotu      …………………… …………………………… .  

Materiał zaliczę w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. 

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

Gdańsk, dnia …………………………  


