INFORMACJA I HARMONOGRAM TECHNICZNEGO PRZEBIEGU ORAZ PROCEDURY
ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA ELIMINACJI CENTRALNYCH XXIII EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE W TRYBIE ZDALNYM
27.03.2021R. OD GODZ. 800
Na podstawie rozdziału II – Organizacja Olimpiady §5 – uczestnicy Olimpiady, ust.20
eliminacje finałowe będą przeprowadzone zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams.
I. Przed eliminacjami centralnymi:
1. Każdy finalista zakwalifikowany do eliminacji centralnych otrzymuje login, hasło
dostępu do platformy Microsoft Teams.
2. Przekierowanie do platformy Teams znajduje się na stronie Olimpiady –
WWW.olimpiadaprawa.pl
3. Komisja Centralna dokonuje losowania uczestników do grup egzaminacyjnych oraz
wyznaczenia godziny egzaminu.
4. Komitet Główny ustala termin i godzinę przeprowadzenia eliminacji ustnych dla
poszczególnych uczestników.
5. Lista kolejności przystąpienia do egzaminu wraz z przydzieloną Komisją i godziną do
zalogowania na platformie Teams będzie opublikowana w dniu 26.03.2021r. ok.
godz. 1200 na stronie internetowej Olimpiady WWW.olimpiadaprawa.pl.
6. Dostęp do platformy Microsoft Teams zostanie przesłany na adres e-mailowy
uczestnika- login i hasło dostępu. Loginy i hasła nie będą podawane telefonicznie.
7. Uczestnik zobowiązany jest do podania w karcie uczestnika prawidłowych danych
personalnych w tym właściwy adres e-mailowy.
8. Organizator powołuje Komisje Centralne zgodnie z Regulaminem.

II. W trakcie eliminacji ustnych:
1. Zdalne rozpoczęcie eliminacji centralnych odbędzie się dniu 27.03.2021r. o godz. 800
w grupie: Olimpiada Wiedzy o Prawie edycja XXIII na platformie Teams. Zostanie
przedstawiony harmonogram przeprowadzenia eliminacji finałowych oraz Komisja
Centralna.
2. Uczestnik loguje się do platformy Teams o wyznaczonej godzinie i kolejności.
3. Uczestnik i Komisja Centralna muszą mieć włączone kamerki i mikrofon na czas
odpowiedzi ustnych na wylosowany zestaw. Komisja Centralna zobowiązuje
uczestników do przygotowania sprawnego sprzętu do przeprowadzenia egzaminu
ustnego. Odpowiedzialność za sprawny sprzęt i połączenie internetowe lezy po
stronie uczestnika.
4. Uczestnik zobowiązany jest pokazać do kamerki (zbliżyć) zespołowi
egzaminacyjnemu dowód tożsamości ze zdjęciem.
5. Uczestnik ma obowiązek udostępnienia ekranu podczas przygotowania.
6. Uczestnik ma obowiązek oddalenia kamerki, żeby widzieć twarz zdającego, biurko
i ręce.
7. Uczestnik musi być sam w pomieszczeniu, gdzie zdaje egzamin, bez osób trzecich,
nie może korzystać z żadnych materiałów i pomocy dydaktycznych (książki, notatki
itp.).
8. Uczestnik losuje zestaw spośród 60 możliwych. Nie może być użyty zestaw, który już
był wykorzystany przez innego zdającego. Losowanie polega na podaniu numeru
zestawu przez uczestnika. Jeżeli będzie się powtarzał numer zestawu w trakcie
losowania Komisja prosi o wylosowanie kolejnego możliwego spośród listy zestawów.
9. Uczestnik zdaje egzamin odpowiadając na trzy pytania z wylosowanego zestawu.

10. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady §5 ust. 26-31 Uczestnik nie ma prawa nagrywania
odpowiedzi. Jedynie Komitet Główny może nagrywać egzamin za zgodą uczestnika
po uprzednim poinformowaniu. Brak pisemnej zgody uczestnika nie wyklucza go
z udziału w danym etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od
uzyskanej oceny.
11. Uczestnik o danym czasie przebywa sam w trakcie zdalnego egzaminu. Inni
uczestnicy nie mogą logować się w tym samym czasie.
12. Egzamin trwa ok. 20 min i składa się z dwóch części: przygotowania do 10 minut,
a następnie odpowiedzi na 3 pytania z wylosowanego zestawu, co trwa do 10 minut.
13. Z eliminacji centralnych Komisja sporządza protokół indywidualny zał. nr1 do
procedur przeprowadzania eliminacji centralnych.
III. Po eliminacjach ustnych:
1. Komisja Centralna dokonuje oceny wypowiedzi poszczególnych uczestników,
ustala punktację.
2. Komisja Centralna Sporządza protokół z eliminacji centralnych wraz z podpisami
Komisji.
3. Ogłoszenie wyników w grupie Olimpiada Wiedzy o Prawie na platformie Teams
ok. godz. 1400. Prosimy zaglądać do grupy na platformie.
4. Protokół z eliminacji centralnych wraz z ustaleniem laureatów i finalistów zostanie
opublikowany niezwłocznie po ogłoszeniu wyników na stronie Olimpiady
WWWolimpiadaprawa.pl.
5. Zaświadczenia laureata i finalisty zostaną przesłane do macierzystych szkół
uczestników.
6. Macierzysta szkoła zobowiązana jest do przesłania pokwitowania odbioru
zaświadczeń uczestników oraz do przesłania do Komitetu Głównego.
7. Dyplomy zostaną przygotowane dla 10 najlepszych laureatów i przesłane do
szkoły macierzystej.
8. Macierzyste szkoły proszone są o wręczenie zaświadczeń i dyplomów na
uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych w dniu
30.04.2021r.

