Instrukcja zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych
Przesyłka z materiałami egzaminacyjnymi na eliminacje okręgowe XXIV edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Prawie w dniu 26 lutego 2022r. została przekazana Pocztą Polską listem
poleconym w dniu 18 lutego 2022r.
Kopertę Główną otwiera przewodniczący komisji okręgowej zaraz po otrzymaniu przesyłki. Poczta
Polska zobowiązana jest dostarczyć przesyłkę do siedziby Komitetu Okręgowego do dnia
00
25 lutego 2022r. do godziny 10 .

Koperta Główna Nr 1 z materiałami egzaminacyjnymi (kopertę należy otworzyć zaraz po
otrzymaniu przesyłki), w której znajdują się: a) regulamin XXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie,
b) wzory załączników do użytku w trakcie eliminacji okręgowych: protokół z eliminacji okręgowych,
protokół wewnętrzny z przebiegu eliminacji okręgowych, karta uczestnika etapu okręgowego,
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, arkusz obserwacji przebiegu eliminacji okręgowych
wraz z instrukcją dla obserwatora, c) instrukcja postępowania w trakcie eliminacji okręgowych
i centralnych, d) umowa o dzieło dla sprawdzającego testy i arkusze egzaminu prawniczego,
e) procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 w trakcie przeprowadzenia eliminacji
okręgowych na terenie siedziby, w której zorganizowany jest Komitet Okręgowy.

Koperta z testami wiedzy prawniczej (druga w kolejności)

Po otrzymaniu przesyłki kopertę z testami przechowujemy w sejfie szkolnym do momentu przekazania
Komitetowi Okręgowemu celem przeprowadzenia eliminacji okręgowych w siedzibie, w której
zorganizowany jest Okręg. Kopertę z testami wiedzy prawniczej można dopiero otworzyć w dniu
00
26 lutego 2022r. o godz. 10 w sali egzaminacyjnej wobec zdających i Komitetu Okręgowego
Olimpiady.
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Koperta z testami wiedzy prawniczej w ilości ........ egzemplarzy dla zgłoszonych uczestników do
eliminacji
okręgowych.
W
kopercie,
w
środku
znajduje
się
odrębna
koperta
z kluczem odpowiedzi do testu wiedzy prawniczej. Kopertę z kluczem odpowiedzi należy otworzyć po
rozdaniu uczestnikom testów i przeprowadzeniu eliminacji części i napisania testu wiedzy prawniczej.
Jeżeli uczestnicy będą zwracali testy do sprawdzenia, kopertę z kluczem można otworzyć komisyjnie
wobec zdających i przystąpić do sprawdzania testów uczestników, którzy wcześniej oddali testy.

Koperta z pisemnymi egzaminami prawniczymi (trzecia w kolejności)

Po otrzymaniu przesyłki kopertę z egzaminami prawniczymi przechowujemy w sejfie szkolnym do
momentu przekazania Komitetowi Okręgowemu celem przeprowadzenia eliminacji okręgowych
w siedzibie, w której zorganizowany jest Okręg. Kopertę z egzaminami prawniczymi można dopiero
00
otworzyć w dniu 26 lutego 2022r. ok. godz. 11 w sali egzaminacyjnej wobec zdających i Komitetu
Okręgowego Olimpiady.
Koperta z pisemnymi egzaminami prawniczymi w ilości ........ egzemplarzy dla uczestników, którzy
zostali zakwalifikowani zgodnie z regulaminem do cz. II eliminacji okręgowych. W kopercie, w środku
znajduje się odrębna koperta z kluczem odpowiedzi do pisemnego egzaminu prawniczego. Kopertę
z kluczem odpowiedzi należy otworzyć po rozdaniu uczestnikom arkuszy z zadaniami egzaminu
prawniczego i przeprowadzeniu eliminacji części II-napisanie pisemnego egzaminu prawniczego.
Jeżeli uczestnicy będą zwracali arkusze do sprawdzenia, kopertę z kluczem można otworzyć
komisyjnie wobec zdających i przystąpić do sprawdzania arkuszy uczestników, którzy wcześniej oddali
egzamin prawniczy. W przypadku braku egzemplarzy arkusz egzaminu prawniczego spowodowaną
większą ilością uczestników zakwalifikowanych do cz. II eliminacji okręgowych, przewodniczący
komisji może dodrukować odpowiednią ilość brakujących egzemplarzy. Fakt należy odnotować
w protokole wewnętrznym przebiegu eliminacji okręgowych.
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