REGULAMIN
V MIĘDZYSZKOLNEJ OLIMPIADY „Powiat grójecki moja mała Ojczyzna”
2022 rok
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w III Międzyszkolnej Olimpiadzie „Powiat
grójecki moja mała Ojczyzna” i dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zwanej dalej "OLIMPIADĄ".
2. Olimpiada organizowana
w Jasieńcu (www.zspjasieniec.pl).

jest

przez

Zespół

Szkół

im.

Wincentego

Witosa

3. Olimpiada odbywa się przy wsparciu Anny Marii Panasiuk – Właścicielki Pałacu Boglewice
4. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:
4.1. Organizatorzy - Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu (www.zspjasieniec.pl)
4.2. Patronat - Krzysztof Ambroziak Starosta Powiatu Grójeckiego
4.3. Patronat honorowy Olimpiady – Anna Maria Panasiuk – właścicielka Pałacu Boglewice
4.3. Patroni medialni - media współpracujące w ramach V Międzyszkolnej Olimpiady „Powiat
grójecki moja mała Ojczyzna”
45. Opiekun uczestnika - osoba w szkole czuwająca nad przygotowaniem uczestnika do Olimpiady.
4.6. Komisja Olimpiady - komisja oceniająca prace uczestników i przyznająca poszczególne miejsca,
4.7. Laureat - uczestnik finału Olimpiady, który decyzją Kapituły Olimpiady oceniającej prace
finałowe, zajmie I, II, III miejsce.
5. Olimpiada skierowana jest do uczniów klas szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących
oraz techników.
6. Olimpiadę przeprowadza Komisja powołana przez Organizatora. W skład Komisji Olimpiady mogą
wchodzić: nauczyciele z innych szkół, przedstawiciel patrona honorowego. Komisja Olimpiady liczy od
trzech do ośmiu członków.
7. Komisja Olimpiady prowadzi dokumentację Olimpiady w skład, której wchodzi:
- regulamin Olimpiady,
- skład Komisji Olimpiady,
- protokoły Komisji z Olimpiady,
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- testy konkursowe,
- materiały konkursowe,
- lista uczestników Olimpiady i ich opiekunów,
- lista laureatów Olimpiady,
- arkusze odpowiedzi,
- oświadczenia uczestników o zapoznaniu się z treścią regulaminu, wyrażeniu zgody na jego
stosowanie, a w szczególności zgoda na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie
wizerunku uczestników.
8. Olimpiada składa się z następujących etapów:
- I etap (szkolny) przeprowadzony w szkole macierzystej, który ma wyłonić 3
reprezentujących szkołę na etapie międzyszkolnym

uczniów

- II etap - finał międzyszkolny, odbywa się 15 listopada 2022r. roku o godzinie 10:00 w Pałacu
Boglewice
9. Organizator zobowiązuje się do zamieszczania bieżących informacji na temat przebiegu Olimpiady
wraz z pełnym regulaminem Olimpiady na stronach www.zspjasieniec.pl
10. Uczestnicy Olimpiady wraz z opiekunami zobowiązani są do korzystania ze stron
www.zspjasieniec.pl jako źródła aktualnych informacji na temat jej przebiegu.

Rozdział II
I etap Olimpiady
§2
1. Celem I etapu jest wyłonienie od trzyosobowej reprezentacji szkoły.
2. Reprezentacja szkoły wyłaniana jest w drodze decyzji dyrektora albo opiekuna spośród uczniów
posiadających wiedzę w przedmiotowym zakresie.
3. Reprezentację szkoły należy zgłosić pisemnie organizatorowi Olimpiady do piątku, 4 listopada
2022r. Zaleca się dokonanie zgłoszenia reprezentacji szkoły (Karta Zgłoszenia) drogą elektroniczną na
adres e-mail: zsjasieniec@wp.pl), lub przesłanie na nr faxu: (0-48) 661-35-88.
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Rozdział III
II etap Olimpiady
§3
1. Finał Międzyszkolny Olimpiady przeprowadza Komisja Olimpiady.
2. Materiały konkursowe opracowuje Komisja Olimpiady.
Rozdział IV
Przebieg II etapu Olimpiady
§4
1. Finał Olimpiady polega na wypełnieniu testu. Zagadnienia testu odnoszą się do tematyki
Olimpiady;
2. Test przygotowuje Komisja Olimpiady;
3. Test składa się z 40 pytań. Maksymalny czas na wypełnienie testu wynosi 45 minut;
4. Test przeprowadza Komisja Olimpiady. Uczestnik Olimpiady wraz z testem otrzymuje kopertę
z formularzem danych osobowych, na którym znajduje się numer kodowy. Przed przystąpieniem do
pisania testu uczestnik wypełnia formularz oraz wpisuje numer kodowy na teście. Po zakończeniu
pisania testu uczestnik oddaje Komisji Olimpiady test wraz z zaklejoną kopertą z formularzem danych
osobowych;
5. Po sprawdzeniu testów Komisja Olimpiady odtajnia dane osobowe, sporządza protokół;
6. Test uczestnicy wypełniają przez zaznaczenie jednej prawidłowej odpowiedzi na dołączonym do
testu Arkuszu Odpowiedzi. Odpowiedzi nie przeniesione do Arkusza Odpowiedzi nie będą oceniane.
7. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za brak odpowiedzi lub odpowiedź
błędną - zero punktów, za wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów.
Wszystkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.
8. Uczestnicy rozwiązują testy samodzielnie. W czasie trwania Olimpiady uczestnicy nie mogą
korzystać z pomocy naukowych, elektronicznego sprzętu służącego do gromadzenia lub
przekazywania danych oraz porozumiewać się ze sobą i innymi osobami. Przekroczenie powyższego
zakazu skutkować będzie wykluczeniem z Olimpiady przez Komisję Olimpiady;
9. Członek Komisji odnotowuje na arkuszu czas oddania pracy.
10. Zestaw pytań nie zawierający numeru kodowego uczestnika Olimpiady jest nieważny.
11. Zestaw pytań zawierający dane osobowe uczestnika Olimpiady jest nieważny.
12. Komisja Olimpiady podaje wyniki testów bezpośrednio po sporządzeniu protokołu.

3

13. Laureatami Olimpiady zostaje trzech finalistów, którzy zdobyli największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zwycięstwie decyduje czas rozwiązania testu.

Rozdział V
Zakres tematyczny Olimpiady
§5
Zakres tematyczny Olimpiady będzie obejmował m. in. wiedzę z zakresu dotyczącego:
•

Historia Powiatu grójeckiego

•

Historia Pałacu w Boglewicach

•

Zabytki Powiatu grójeckiego

•

Zasłużeni, wybitni mieszkańcy Powiatu grójeckiego

•

Powiat Grójecki w walce o Niepodległość ( od 1795 do 1989)

Literatura :
Uczestnikom biorącym udział w Międzyszkolnej Olimpiadzie „Powiat grójecki moja mała Ojczyzna”
proponujemy zapoznanie się z wymienioną literaturą, związaną tematycznie z Olimpiadą:
- Remigiusz Matyjas „Powiat grójecki na scenie wieków”, Oficyna Poligraficzna APLA, Kielce 2010
- Wiesława Grochola „Cud w Zbroszy Dużej” Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii
Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, cop. 2012.
- Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki Opowieści grójeckie, Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa
Kulturowego Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek 2002
- https://palacboglewice.pl
- https://www.muzeumpulaski.pl
- http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/przewodniki/pdf/przewodnik-grojecki.pdf

- inne materiały źródłowe ze stron internetowych powiatu grójeckiego
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Rozdział V

Postanowienia końcowe
§6

1. Laureaci I-III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy;
2. Wszyscy Laureaci Międzyszkolnej Olimpiady „Powiat grójecki moja mała Ojczyzna” otrzymują
pamiątkowe dyplomy.
3. Nagrody w finale Olimpiady zapewnia Organizator.
4. Nagrody niepieniężne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Nagród nie można odstąpić osobom trzecim.
6. Organizator wręczy nagrody w miejscu przeprowadzenia finału.
7. Komisja Olimpiady zastrzega sobie prawo zmiany kolejności przyznania, podziału nagród oraz
zmiany puli nagród.
8. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
przez Organizatora, Sponsorów Konkursu oraz media zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych, w szczególności na publikację ich imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania,
wizerunku oraz nazwy szkoły, którą reprezentują w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu.
10. Dokumentację Konkursu po jego zakończeniu przechowuje Organizator przez okres 1 roku.
11. Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku ucznia

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
Regulamin obowiązuje do dnia finału.
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