K O M I T E T G Ł Ó W N Y
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Ostrołęka, 11 marca 2022 roku

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

Komunikat Nr 3 w sprawie kwalifikacji uczestników do eliminacji finałowych
w dniu 26 marca 2022r.
Na podstawie rozdziału §12, ust.3 – informacje, dyrektor II Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce po konsultacji z co najmniej 3 członkami
Komitetu Głównego, podjął decyzję o kwalifikacji uczestników, którzy w wyniku eliminacji
okręgowych uzyskali co najmniej 40 pkt. oraz kwalifikacji uczestników z 39 i 38 punktami
łącznie za test wiedzy prawniczej i pisemnego egzaminu prawniczego.
Zgodnie z rozdziałem II, §5 ust.14 i 17 – uczestnicy olimpiady, Komitet Główny
dokonuje wyboru do 60 najlepszych uczestników z największą ilością zdobytych punktów
z testu wiedzy prawniczej oraz pisemnego egzaminu prawniczego.
Uczestnicy, którzy uzyskali 38 i 39 punktów za test wiedzy prawniczej i pisemny
egzamin prawniczy, Organizator w porozumieniu z Komitetem Głównym (co najmniej
3 członkami) podjął decyzję o zwiększeniu ilości miejsc do zakwalifikowania w eliminacjach
finałowych.
Uzasadnieniem jest również to, że w XXI edycji Olimpiady i wcześniejszych
edycjach min. progiem punktowym było 38 pkt. łącznie za test i pracę pisemną, kwalifikowani
byli uczestnicy z 40 pkt. w XXII i XXIII edycji min. progowe wynosiło 40 pkt., kwalifikowani
byli uczestnicy z 42 i 43 pkt. W roku bieżącym sytuacja pandemiczna covid-19 i zdalne
nauczanie w poprzednim roku określiła poziom uczestników eliminacji okręgowych
tegorocznej Olimpiady.
Łącznie zakwalifikowano 49 uczestników, którzy w wyniku eliminacji okręgowych
uzyskali min.38 punktów za test wiedzy prawniczej i pracę pisemną na określony temat.
Niniejszy dokument przesłano do:
1. dr hab. Andrzej Jackiewicz
2. adw. Paweł Niewiadomski
3. adw. Wojciech Domański
4. mgr Tomasz Szmitko
5. mgr Jolanta Ciszkowska
Proszę w/w członków Komitetu Głównego o wydanie opinii w tej sprawie.
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU GŁÓWNEGO

mgr Adam Ochenkowski

