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, 01 lutego 2022r.

Komunikat Nr 1 w sprawie organizacji eliminacji okręgowych
XXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie w dniu 26 lutego 2022r.
Drodzy Olimpijczycy!
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku
w okresie ograniczenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych i wprowadzenia zdalnego
nauczania z powodu pandemii covid-19 do dnia 27 lutego 2022r. zawiadamiamy, że etap
okręgowy XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie jednak odbędzie się
w dniu 26 lutego 2022 roku w systemie stacjonarnym. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
o Prawie jest pierwszą w Polsce i obecnie jedyną olimpiadą prawniczą organizowaną
przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce.
Otrzymaliśmy wytyczne z Ministerstwa Edukacji i Nauki, które jednoznacznie
rekomendują w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwienie przeprowadzenie
eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o Prawie na terenie szkoły w siedzibie Okręgu
dla danego województwa. Wykaz Komitetów Okręgowych stanowi § 5 regulaminu
Olimpiady. Tytuły laureata i finalisty Olimpiady nadają ich posiadaczom istotne
uprawnienia w przyjęciu na 12 uczelni w Polsce, zarówno w systemie oceniania
szkolnego uczniów, jak i procesie rekrutacji na studia. Wykaz stanowi rozdział III, §18,
regulaminu Olimpiady - Uprawnienia i nagrody, preferencje dla laureatów i finalistów.
Terminarz etapów Olimpiady (bez zmian):
1. Eliminacje szkolne - 19 listopada 2021r. - stacjonarnie
2. Eliminacje okręgowe - 26 lutego 2022r. - stacjonarnie
3. Eliminacje centralne (finałowe) - 26 marca 2022 r. stacjonarnie lub zdalnie.
Zwracam
sie
jednocześnie
do
dyrektorów
szkół,
przewodniczących
szkolnych/okręgowych
komisji,
w
których
odbywają
się
eliminacje
szkolne/okręgowe o przeprowadzenie poszczególnych etapów w reżimie
sanitarnym: dystans społeczny, dezynfekcja rąk i sprzętu szkolnego, maseczki,
mierzenie temperatury.
Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich
czasie!
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