K O M I T E T G Ł Ó W N Y
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie
z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym
im. Toniego Halika
ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 5, 07-410 Ostrołęka
tel./fax. 29 764-54-37; 29 769-43-83; 29 764-35-87
e-mail:kancelaria2slo@interia.pl; www.olimpiadaprawa.pl

Ostrołęka, dnia 01 lutego 2022 roku

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie
pod hasłem: "Poszanowanie dla prawa - praworządność, rządy prawa i demokracja."

Drodzy Opiekunowie,
serdecznie dziękujemy za uczestnictwo Szkoły w XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Prawie i gratulujemy uczniom, którzy przeszli do II etapu.
Informujemy, że etap okręgowy odbędzie się 26 lutego 2022r. od godz.1000
w siedzibach Okręgów zgodnie z wykazem znajdującym się w zakładce: O Olimpiadzie.
Z uwagi na panującą w Polsce sytuację epidemiczną, bardzo prosimy, aby uczniowie,
przybyli na miejsce nie wcześniej niż o godz. 930. Prosimy, aby zwrócić uwagę na stan zdrowia
ucznia. Na zawody może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. W miejscu przeprowadzania II etapu będą mogli przebywać
wyłącznie uczniowie oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie zawodów w tym Komitet
Okręgowy oraz obserwator powołany przez Komitet Główny. Niedozwolone będzie przebywanie
osób innych niż wymienione na liście zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, w tym
rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, nauczycieli. Na czas pisania testu wiedzy prawniczej
i pisemnego egzaminu prawniczego, opiekunowie uczniów będą proszeni o zagospodarowanie
sobie czasu poza obiektem wyznaczonym do przeprowadzania etapu okręgowego. Wyjątek
stanowią te okręgi, które dysponują na tyle dużą przestrzenią, że przebywanie w nim nie będzie
stanowiło dla nikogo zagrożenia (tutaj ostateczna decyzja należy do osób
odpowiedzialnych/dyrektora szkoły za teren, na którym będzie się odbywał II etap). Na terenie
całego obiektu będzie nakaz obowiązkowego zakrywania ust i nosa (obowiązkowa maseczka).
Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę. Każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
Etap okręgowy Olimpiady będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy prawniczej
składającego się z 20 pytań . Przeznacza się na to 45 minut. Za odpowiedzi uzyskać można 30
punktów. Druga część etapu okręgowego to pisemny egzamin prawniczy składający się z sześciu
zadań opisowych dotyczących prawa: konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego,
opiekuńczego i rodzinnego, gospodarczego. Przeznacza się na to 60 minut. Za odpowiedzi
uzyskać można 20 punktów. Maksymalna ilość punktów, możliwych do zdobycia w zawodach
okręgowych wynosi 50. Do eliminacji centralnych Komitet Okręgowy zgłasza do zakwalifikowania
przez Komitet Główny wszystkich, którzy uzyskali co najmniej 40 punktów łącznie za test
i egzamin. Zasady zgłaszania do zakwalifikowania określa regulamin: Rozdział II - Organizacja
olimpiady, §5 - Uczestnicy olimpiady, ust. 14.
W razie jakichkolwiek
kancelaria2slo@interia.pl.
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Z poważaniem,
Adam Ochenkowski - przewodniczący KG Olimpiady
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