PROTOKÓŁ OLIMPIAD OLIMPUSEK SESJA WIOSENNA
KOD SZKOŁY:

<kodKreskowy>
Dnia .......................................................................... odbyła się olimpiada „Olimpusek - sesja wiosenna”.
Wzięła w niej udział następująca liczba uczestników:

OLIMPUSEK

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Razem
(min. 8 osób)

Język polski
Matematyka
Język angielski

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO)
w odniesieniu do danych osobowych jest:
OLIMPUS; ul. Grochowska 341/268; 03-822 Warszawa; e-mail: olimpus@olimpus.edu.pl; NIP 952-212-12-79.
Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej
www.olimpus.edu.pl/wazne-pliki.
Oświadczam, że do dnia 1 IV 2022 r. wysłano listem poleconym karty odpowiedzi na adres: Olimpus; ul. Grochowska 341/268;
03-822 Warszawa oraz wpłacono pieniądze za faktyczną liczbę odsyłanych kart odpowiedzi na konto: 47 1140 2017 0000 4102 1008 0093
owska 341/268
03-822 Warszawa, ul. Groch 517-16-51
(22)
tel. (22) 517-16-50, fax.
edu.pl
e-mail: olimpus@olimpus.
l
http://www.olimpus.edu.p

pieczęć szkoły i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

MIEJSCE NA UWAGI*:

* Uwagi powinny dotyczyć np. błędów w nazwie, adresie szkoły; błędnie zapisanych imion, nazwisk szkolnych organizatorów konkursów itp.

Bardzo dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty i trud włożony w organizację olimpiad. W poniższych punktach
znajdą Państwo szczegółowe informacje pozwalające na poprawne przeprowadzenie olimpiad.

Informacje ogólne
1. Olimpiady Olimpusek sesja wiosenna odbywają się w dniach:
- 29 III 2022 r. - OLIMPUSEK z języka polskiego
- 30 III 2022 r. - OLIMPUSEK z matematyki
- 31 III 2022 r. - OLIMPUSEK z języka angielskiego
2. Czas trwania olimpiad to:
- OLIMPUSEK z języka polskiego - 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne
- OLIMPUSEK z matematyki - 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne
- OLIMPUSEK z języka angielskiego - 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne
Godzina przeprowadzenia olimpiady nie jest narzucona i decyduje o niej nauczyciel organizujący olimpiadę.
3. Uczestnicy na olimpiadę przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy.

4. Każdy uczestnik olimpiady otrzymuje 2 egzemplarze testu. Jeden z nich będzie służył jako brudnopis, na
którym uczeń może dokonywać zmian, robić notatki itp. Drugi egzemplarz stanowi oficjalny, podlegający
ostatecznej ocenie dokument. Na tym dokumencie muszą się znaleźć wszystkie niezbędne informacje: kod
szkoły, imię i nazwisko ucznia, nr dziennika, oddział.
5. Każdą olimpiadę należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady olimpiady.
Jedną z najważniejszych zasad jest rozwiązywanie sprawdzianu przy użyciu niebieskiego lub czarnego
długopisu.
6. Z uwagi na wiek uczestników, uprzejmie prosimy, aby to nauczyciel zakodował informacje służące do
identyfikacji ucznia.
7. Kodowanie polega na wpisaniu imienia i nazwiska uczestnika, wpisaniu i zamalowaniu oddziału (A, B, C itd.),
nr dziennika (np. 01, 15) oraz kodu Państwa szkoły. Kod ten znajduje się na odwrocie niniejszej karty.
8. Przed rozpoczęciem olimpiady nauczyciel otwiera kopertę ze sprawdzianami i rozdaje je uczestnikom.
9. Nie należy kopiować oficjalnego sprawdzianu. W kopercie znajdą Państwo dodatkowo ok. 10% więcej
sprawdzianów konkursowych w stosunku do liczby zgłoszonych.
10. Liczba faktycznie startujących w olimpiadzie nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby
zgłoszonych.
11. Sprawdzian konkursowy składa się z 21 pytań o różnej skali trudności. Pytania zawierają co najmniej
jedną prawidłową odpowiedź.
12. Wszystkie poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć na teście poprzez zamalowanie pola (mogą być to
kółka lub inne kształty).
13. W klasie I istnieje możliwość odczytywania przez nauczyciela poleceń zawartych w teście. Odczytywanie to
jednak nie może mieć charakteru wskazywania uczniowi poprawnej odpowiedzi.
14. Po skończeniu pisania olimpiady każdy uczeń wkłada swój sprawdzian do koperty zbiorczej. Odesłać
należy tylko oficjalny test. Brudnopis pozostaje do dyspozycji ucznia/szkoły.
15. Nauczyciel zakleja kopertę zbiorczą w obecności uczniów. Uwaga! Przed zaklejeniem koperty prosimy
dokładnie sprawdzić, czy na wszystkich sprawdzianach wpisany jest kod szkoły, imię i nazwisko ucznia,
oddział i nr dziennika oraz czy sprawdziany rozwiązane są niebieskim lub czarnym długopisem.
16. Nauczyciel zobowiązany jest także do dokonania wpłaty, odesłania wypełnionych sprawdzianów
konkursowych, wypełnionego protokołu i dowodu wpłaty na adres:
Olimpus
ul. Grochowska 341/268
03-822 Warszawa
17. Uiszczenia opłaty oraz odesłania sprawdzianów należy dokonać do 1 IV 2022 r.
18. Przypominamy, że opłaty zależą od liczby startujących uczestników i wynoszą kolejno:
[
9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady od 8 do 49 uczestników,
[
9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do olimpiady powyżej 50 uczestników.

19. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki, nagrody książkowe oraz dyplomy do 17 V 2022 r.
(Reklamacje można składać do 30 IX 2022 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu).
20. Wypełnienie sprawdzianu niezgodnie z regulaminem nie może stanowić podstawy reklamacji.
Wszelkich informacji związanych z organizacją olimpiady prosimy szukać
na stronie internetowej www.olimpus.edu.pl/olimpusek bądź
pod numerem telefonu (22) 517-16-50.
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Z poważaniem,
Dyrekcja firmy Olimpus

