INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE ELIMINACJI OKRĘGOWYCH I CENTRALNYCH

1.Komitet Główny zabezpieczy odpowiednią ilośd arkuszy testu prawniczego i rozsyła do Komitetów
Okręgowych XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, które przesyła odpowiednią ilośd
w załączeniu. Ilośd egzemplarzy jest zgodne ze zgłoszeniem. Jeżeli ilośd uczniów uległa zmianie należy
odnotowad w protokole ( załącznik nr 3 regulaminu). W oddzielnej kopercie znajduje się klucz odpowiedzi,
którą należy otworzyd komisyjnie dopiero po napisaniu testu przez uczestników. Czas pisania testu
eliminacji okręgowych wynosi 45 minut licząc czas od momentu rozdania testów. Testy są jednakowe dla
wszystkich, uczestnicy powinni siedzied pojedynczo w ławce. Komitet Główny przesyła Komitetom
Okręgowym odpowiednią ilośd arkuszy testów na eliminacje okręgowe wraz z kluczem odpowiedzi oraz
tematy prac pisemnych dla uczestników wraz z kryteriami oceniania dla wszystkich komitetów
okręgowych jednakowe. Prace pisemne uczestnicy piszą w siedzibie komitetu okręgowego. Czas pisania
pracy pisemnej 90 minut. Do części drugiej ( wypracowania – pracy pisemnej na jeden temat
przygotowany przez KG) przechodzi do 12 osób, które najlepiej napisały test (co najmniej 20 pkt. i więcej),
a także osoby, które otrzymały tyle samo punktów co 12 osoba z części testowej.
2. Po ogłoszeniu wyników testu i listy dopuszczonych uczestników do drugiej części etapu okręgowego,
ok. godz. 1300 tego samego dnia uczestnicy przystępują do wypełniania Karty uczestnika etapu
okręgowego wraz z oświadczeniem(zamieszczonej w załączniku nr 5 i nr 6), a następnie do pisania
wypracowania. Obie części eliminacji okręgowych odbywają się tego samego dnia . Uczestnik może
otrzymad od 0 do 30 punktów za test wiedzy prawniczej oraz od 0 do 20 punktów za pracę pisemną. Do
eliminacji ogólnopolskich zgłaszanych jest 10 osób (zgodnie z §8 regulaminu) z największą ilością
zsumowanych punktów ( test i praca pisemna). Eliminacje okręgowe powinny rozpocząd się 29 lutego
2020r. o godz.1000 – test, ok. godz.1300 – pisanie pracy na podany w kopercie temat temat. Po otwarciu
koperty z tematem pracy pisemnej, przewodniczący komitetu okręgowego zapisuje temat na tablicy. Czas
zakooczenia pisania pracy o godz.1430. W trakcie pisania testów i pracy pisemnej w sali przebywa komisja
i obserwuje piszących. Uczniowie z dysleksją, dysortografią, dysgrafią lub innym schorzeniem powinni
dołączyd orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej). Komisja
okręgowa ogłasza tego samego dnia wyniki eliminacji do godz.1800 publikując tego samego dnia
informację o zgłoszeniu do eliminacji centralnych na stronie internetowej siedziby komitetu okręgowego.
W sytuacjach wątpliwych związanych z podaniem wyników dopuszcza się możliwośd ogłoszenia wyników
najpóźniej w najbliższy poniedziałek po eliminacjach okręgowych, jednocześnie powiadamiając o tym
fakcie pisemnie drogą elektroniczną Komitet Główny (kancelaria2slo@interia.pl). Informację o ogłoszeniu
wyników umieszcza się na stronie internetowej siedziby Komitetu Okręgowego. Najpóźniej do dnia
02 marca 2020r. Komitety Okręgowe zawiadamiają zainteresowanych uczestników o zgłoszeniu do
eliminacji finałowych –ogólnopolskich. Komitety Okręgowe nagradzają uczestników, którzy przechodzą do
finału. W dniu 02 marca 2020r. z zakooczenia eliminacji okręgowych Komitety Okręgowe przysyłają
protokół wg załączników nr 2,3,4,7 z kartami uczestnika etapu okręgowego i oświadczeniami
o przetwarzaniu danych osobowych do Finału Komitetowi Głównemu. Ponadto Komitety Okręgowe
zobowiązane są przesyład do Komitetu Głównego oryginalne testy i prace pisemne uczniów zgłoszonych
do udziału w Finale Olimpiady. Pozostałe informacje znajdują się w regulaminie, który od 1.09.2019r.
opublikowany jest na stronie internetowej: www.olimpiadaprawa.pl. Ogólnopolski Finał Olimpiady ma
charakter eliminacji ustnych. Kolejnośd wejścia do sali egzaminacyjnej odbywa w drodze losowania.
Uczestnicy eliminacji finałowych udzielają odpowiedzi na zestaw trzema wylosowanymi pytaniami przed
Jury Finału. Jury ocenia wypowiedzi Finalistów w systemie 3x15 punktów, co oznacza, że każdy Finalista
może zdobyd w sumie od 0 do 45 punktów za odpowiedź na trzy wylosowane pytania czyli 3x15pkt.
Zasady eliminacji finałowych/ustnych określają: "Procedury organizowania i przeprowadzania
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Olimpiady...", które znajdują się na stronie internetowej olimpiady - www.olimpiadaprawa.pl. Do
Ogólnopolskiego Finału Komitet Główny kwalifikuje/dokonuje wyboru 50 najlepszych uczestników
z największą ilością zdobytych punktów z testu wiedzy prawniczej oraz pracy pisemnej. Zasady
kwalifikowania uczestników na podstawie zgłoszonych w protokole uczestników, oryginalnych testów,
oryginalnych prac pisemnych przez Komitet Główny określa regulamin Olimpiady. Dnia 9 marca 2020r.
do godz. 1500 Komitet Główny publikuje listę uczestników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych na
stronie internetowej Olimpiady- www.olimpiadaprawa.pl.
Eliminacje ogólnopolskie odbędą się 28 marca 2020 r. o godz.800 w siedzibie organizatora. Uczestnikom
Olimpiady Wiedzy o Prawie życzymy dużo sukcesów na kolejnym etapie. Komitet Główny wyda finalistom
zaświadczenia, które będą pomocne przy ubieganiu się na studia określone w regulaminie i na stronie
internetowej olimpiady.
Zgodnie z regulaminem XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie rozdz. II, §11, ust.20-21,
oczekuje się, że nauczyciele – opiekunowie będą dysponowad delegacjami służbowymi dla siebie
i swoich uczniów z macierzystych szkół i będą we własnym zakresie rozliczad wydatki związane
z przyjazdem na eliminacje okręgowe.
Dla Komitetów Okręgowych przydziela się środki na dofinansowanie eliminacji okręgowych:
a) za sprawdzanie testów wiedzy prawniczej – 2,00zł brutto za jeden test,
b) za sprawdzanie pracy pisemnej - 3zł za jedną pracę.
Pouczenie! W przypadku testów i prac pisemnych do materiałów egzaminacyjnych zostanie dołączona
umowa o dzieło dla nauczyciela/członka komisji okręgowej, który będzie odpowiedzialny za ich
sprawdzanie. Po przesłaniu wypełnionej umowy wraz z rachunkiem zostanie przesłane wynagrodzenie na
konto osobiste sprawdzającego nauczyciela.
W latach ubiegłych częśd Komitetów Okręgowych rezygnowała z zapłaty za sprawdzanie testów i prac
pisemnych. Adnotację, o takiej sytuacji prosimy umieścid w protokole z eliminacji okręgowych albo
dołączyd odrębne oświadczenie przewodniczącego komisji okręgowej.
Zgodnie z Regulaminem Olimpiady (Rozdział II, §11,ust.20-21) - Komitet Główny nie może
zagwarantowad rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia wszystkim nauczycielom-opiekunom, którzy
zechcieliby towarzyszyd finalistom. Nie wyklucza takiej możliwości, pod warunkiem uprzedniego
zgłoszenia takiego zamiaru w internacie. Oczekuje się, że nauczyciele-opiekunowie będą dysponowad
delegacjami służbowymi z macierzystych szkół

i będą we własnym zakresie rozliczad wydatki

związane z przyjazdem na Finał do Ostrołęki.
Zwrot kosztów podróży dla uczniów-finalistów będzie dokonywany przez macierzyste szkoły
delegujące uczestników i nauczycieli/opiekunów. Komitet Główny nie gwarantuje zwrotu kosztów
podróży

przewodniczącym Komitetów Okręgowych Olimpiady lub osobom wydelegowanym przez

Komitet Okręgowy oraz nauczycielowi-opiekunowi odpowiedzialnemu za grupę uczestników
z danego Okręgu. W związku z przepisami regulującymi koszty delegacji, zwrot kosztów podróży
następuje po ich udokumentowaniu (przedstawieniu biletów kolejowych lub autobusowych)
w macierzystych szkołach delegujących nauczycieli i uczestników eliminacji centralnych. Nie ma
możliwości zwrotu kosztów korzystania z taksówek w Ostrołęce oraz podróży samochodowej. Komitet
Główny zapewnia wyżywienie od kolacji dnia poprzedzającego eliminacje centralne, śniadanie i obiad
w dniu eliminacji finałowych oraz poczęstunek ( ciastka, cukierki, herbatę i kawę).
1) Księgowośd Komitetu Głównego
2) a/a
Ostrołęka, 30 stycznia 2020 r.
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