Ostrołęka, 22.10.2019 r.

INSTRUKACJA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE ELIMINACJI SZKOLNYCH I OKRĘGOWYCH
Uprzejmie prosimy o uregulowanie wpłat wpisowego uczestnictwa do dnia 31.X.2019r.
Komisje szkolne i okręgowe XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie
Komitet Główny w dniu 18 listopada 2019r. prześle drogą internetową do zainteresowanych szkół wzór testu
wiedzy prawniczej na adres e-mailowy szkoły podany w formularzu zgłoszeniowym. Dyrektor szkoły lub
upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły drukuje odpowiednią ilośd egzemplarzy (dwustronnie) zgodnie
z kartą zgłoszenia. Jeżeli ilośd uczniów się zmniejszyła należy odnotowad w protokole (załącznik nr 1
regulaminu). Po zakooczeniu eliminacji szkolnych szkolna komisja drukuje klucz odpowiedzi, który będzie
opublikowany na stronie internetowej Olimpiady. Czas pisania testu eliminacji szkolnych wynosi 45 minut licząc
czas od momentu rozdania testów. Testy muszą byd jednakowe dla wszystkich, uczestnicy powinni siedzied
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pojedynczo w ławce. Eliminacje szkolne powinny rozpocząd się 20 listopada 2019 r. o godz. 10
(o jednakowej godzinie) we wszystkich szkołach biorących udział na terenie całego kraju. Za prawidłowo
rozwiązany test uczestnik otrzymuje od 0 do 30 punktów, 25 punktów uprawnia do przejścia do etapu
okręgowego ( Rozdz. II, ust. 6 regulaminu). Klucz odpowiedzi zostanie opublikowany na stronie internetowej
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Olimpiady dnia 20 listopada 2019r. po godz.11 . Protokół z eliminacji szkolnych wraz z testami przesyłamy do
Komitetu Okręgowego, a kopię protokołu wraz dowodem wpłaty wpisowego do Komitetu Głównego do dnia
27 listopada 2019r.(e-mail i pocztą tradycyjną). Wykaz Komitetów Okręgowych, do których należy przesład
protokół z eliminacji szkolnych (załącznik nr 1) znajduje się w regulaminie olimpiady na stronie internetowej:
WWW.olimpiadaprawa.pl.
Do dnia 20 lutego 2020 r. Komitet Główny prześle Komitetom Okręgowym odpowiednią ilośd arkuszy testów na
eliminacje okręgowe wraz z kluczem odpowiedzi oraz tematy prac pisemnych dla uczestników wraz z kluczem
wymagao niezbędnym do oceny punktowej oraz kryteria oceniania dla wszystkich komitetów okręgowych
jednakowe. Prace pisemne uczestnicy piszą w siedzibie komitetu okręgowego. Czas pisania pracy pisemnej 90
minut, po 15 minutowej przerwie od napisania testu. 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 zgłasza się do 10 osób z min. 35 pkt.( test i praca pisemna).
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Eliminacje okręgowe powinny rozpocząd się 29 lutego 2020 r. o godz.10 – test , o godz.11 – praca pisemna
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(wypracowanie) na określony przez Komitet Główny temat. Czas zakooczenia pisania pracy godz.12 .
W trakcie pisania testów i pracy pisemnej komisje przebywają w sali i obserwują piszących. Uczniowie
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią lub innym schorzeniem powinni dołączyd orzeczenie z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) najpóźniej w dniu eliminacji szkolnych lub
okręgowych przed rozpoczęciem. Do dnia 05 marca 2020r. Komitety Okręgowe zawiadamiają
zainteresowanych uczestników zgłoszonych do eliminacji finałowych/ogólnopolskich. Komitety Okręgowe
nagradzają uczestników, którzy będą zgłoszeni od zakwalifikowania do eliminacji centralnych przez Komitet
Główny. Natychmiast po zakooczeniu eliminacji okręgowych Komitety Okręgowe przysyłają protokoły wg
załącznika nr 2 z wykazem osób zgłoszonych do Finału Komitetowi Głównemu. Dodatkowo Komitety Okręgowe
przesyłają do Komitetu Głównego testy i prace pisemne uczniów zgłoszonych do udziału w Finale Olimpiady.
Pozostałe informacje znajdują się w regulaminie i zasadach organizacji, które opublikowane są na stronie
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internetowej: WWW.olimpiadaprawa.pl. Dnia 09 marca 2020r. do godz.15 Komitet Główny na stronie
internetowej Olimpiady ogłasza listę uczestników zakwalifikowanych do Finału. Ogólnopolski Finał Olimpiady
ma charakter eliminacji ustnych. Finaliści udzielają odpowiedzi na zestaw z 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. Eliminacje
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ogólnopolskie odbędą się 28 marca 2020r. o godz.8 w siedzibie organizatora. Pozostałe informacje znajdują
się w regulaminie olimpiady. Uczestnikom Olimpiady Wiedzy o Prawie życzymy dużo sukcesów na
poszczególnych etapach. Umowa i rachunek dla nauczyciela, który będzie sprawdzał testy będzie przesłana na
adres e-mailowy wraz z testami (dla szkół powyżej 10 uczniów). Po wypełnieniu umowy i rachunku, podpisaniu
przez dyrektora szkoły, proszę wykonad kserokopie dokumentów. Jeden egzemplarz umowy i rachunek
w oryginale wraz z protokołem z eliminacji szkolnych proszę przesład do Komitetu Głównego w terminie
do 27 listopada 2019r. W sprawach nie ujętych w instrukcji stosuje się postanowienia regulaminu XXII edycji
Olimpiady Wiedzy o Prawie. Regulamin znajduje się na stronie olimpiady: www.olimpiadaprawa.pl

XXII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie jest współfinansowana przez Naczelną Radę Adwokacką ,
II Społeczne LO im. Toniego Halika w Ostrołęce oraz z wpisowego uczestników Olimpiady.

