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Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  
 

Harmonogram XX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Widzy o Prawie  

w roku szkolnym 2017/2018. 

 

1. Zawody I stopnia – szkolne 

 Do 16 października 2017 roku do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez 

dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając 

informację o liczbie uczniów z danej szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy na 

stronie internetowej olimpiady, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w Olimpiadzie. 

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy (strona 

internetowa www.olimpiadaprawa.pl. Organizator nie przyjmuje żadnych zgłoszeń po 

tym terminie. 

 14  listopada 2017 roku  odbędzie się etap szkolny w formie testu wiedzy 

prawniczej w każdej ze szkół, które terminowo zgłosiły swój udział                     

w Olimpiadzie.  
 Do 21 listopada 2017 roku szkolne komisje przesyłają drogą mailową i pocztą 

tradycyjną (wypełniając załącznik nr 1) szczegółową listę osób (wraz z ich testami) 

oraz opiniami PPP dysfunkcji, zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych 

właściwym pod względem terytorialnym Komisjom Okręgowym. Adresy Komitetów 

Okręgowych znajdują się na stronie internetowej Olimpiady.  

2. Zawody II stopnia – okręgowe 

 Do dnia 28 listopada 2017 roku Komitety Okręgowe w piśmie zwrotnym 

potwierdzają zakwalifikowanie określonych uczniów do eliminacji okręgowych oraz 

przesyłają do Komitetu Głównego drogą mailową zestawienie szkół (załącznik nr 6 

regulaminu).  

 Do dnia 15 lutego 2018 roku  Komitet Główny przesyła do Komitetów Okręgowych 

test wiedzy prawniczej oraz temat pracy pisemnej dla uczestników wraz z kluczem 

odpowiedzi i wymagań, niezbędnych do oceny punktowej testów i prac pisemnych. 

 24  lutego 2018 roku  odbędzie się etap okręgowy w formie testu wiedzy 

prawniczej i pisemnej pracy na określony temat. Miejsce eliminacji 

okręgowych - siedziby szkół, w których powołano Komitety Okręgowe. 
 Do dnia 28 lutego 2018 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają zainteresowanych 

uczestników o zgłoszeniu do eliminacji finałowych - ogólnopolskich. 

3. Zawody III stopnia – centralne 

 Do dnia 5 marca 2018 roku Komitety Główny ogłasza na stronie internetowej 

Olimpiady (www.olimpiadaprawa.pl), listę uczestników zakwalifikowanych do Finału 

Centralnego oraz stosowną informację dotyczącą technicznego przebiegu eliminacji 

końcowych wraz z harmonogramem, a także przygotowuje zestawy zagadnień 

egzaminacyjnych. 

 Eliminacje finałowe etapu centralnego odbędą się 24 marca 2018 roku 

 

 


