Załącznik nr 2 do decyzji Nr 90/2014
Komendanta-Rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
z dnia 30.09.2014 r.

REGULAMIN

Olimpiady o nazwie „Olimpiada Policyjna”
§ 1.
Podstawa prawna i cel
1. Olimpiada Policyjna, zwana dalej „Olimpiadą”, jest organizowana na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2012 r.
Nr 13, poz.125 z późn. zm.).
2. Celem Olimpiady jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 2
ust. 1, do pogłębiania wiedzy o bezpieczeństwie oraz roli i zadaniach Policji jako organu
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.
3. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zwana dalej „WSPol”.
Olimpiadą kieruje powołany przez komendanta-rektora WSPol. Komitet Główny z siedzibą
w Szczytnie (12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111).
§ 2.
Organizacja Olimpiady
1. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych,
dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, uczący się w Polsce.
2. Olimpiada składa się z trzech etapów o zasięgu ogólnopolskim.
3. Wykaz tematów prac z obowiązującą literaturą oraz informację o Olimpiadzie Komitet
Główny umieszcza na stronie internetowej WSPol <www.olimpiada.wspol.edu.pl>
w terminie nie później niż do dnia 10 października każdego roku.
4. Naruszenie przez uczestnika zasad określonych w Regulaminie lub ustalonych przez Komitet
Główny oraz nieuzyskanie wymaganej liczby punktów lub oceny, powoduje jego
dyskwalifikację z dalszego udziału w Olimpiadzie. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje
Komitet właściwy ze względu na etap Olimpiady, o czym niezwłocznie informuje
zdyskwalifikowanego uczestnika i Komitet Główny. Informacja zawierać powinna dane
personalne osoby zdyskwalifikowanej oraz przyczynę dyskwalifikacji.
5. Uczestnik, w terminie 7 dni od doręczenia mu decyzji o dyskwalifikacji ma prawo
do złożenia pisemnego odwołania. Odwołanie należy złożyć lub przesłać (liczy się data
stempla pocztowego) do siedziby Komitetu Głównego.
6. Odwołanie rozpatruje Przewodniczący Komitetu Głównego i informuje zainteresowanego
o podjętej decyzji. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Głównego jest ostateczna.
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§ 3.
Tryb pracy Komitetu Głównego
1. Komitet Główny kieruje pracami organizacyjnymi, merytorycznymi i finansowymi
związanymi z przeprowadzeniem Olimpiady. Komitet Główny jest odpowiedzialny przed
organizatorem Olimpiady.
2. Komitet Główny wybiera spośród swoich członków, w obecności co najmniej połowy swego
składu, większością głosów: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Funkcje pełnione w Komitecie Głównym są funkcjami honorowymi.
4. Komitet Główny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równości
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Komitet Główny powołuje:
1) przewodniczącego komitetu centralnego (trzeci etap);
2) komisje opracowujące zadania dla zawodów poszczególnych etapów;
3) komisję egzaminacyjną trzeciego (centralnego) etapu;
4) inne zespoły niezbędne do bieżących prac w Olimpiadzie.
6. Komitet Główny zatwierdza skład:
1) komitetów szkolnych do pierwszego etapu Olimpiady;
2) komitetów okręgowych do drugiego etapu Olimpiady;
3) komisji egzaminacyjnych pierwszego i drugiego etapu Olimpiady.
7. Komitet Główny ogłasza na każdy rok szkolny komunikat organizacyjny, w którym określa:
1) terminarz zawodów kolejnych etapów;
2) termin zgłoszeń i przesyłania protokółów z wynikami pierwszego i drugiego etapu
Olimpiady;
3) zakres merytoryczny i tematy prac pisemnych pierwszego etapu Olimpiady;
4) wykaz literatury;
5) inne postanowienia organizacyjne.
§ 4.
Komitety szkolne i okręgowe
1. W skład komitetu szkolnego wchodzą: zastępca dyrektora i dwóch nauczycieli szkoły
biorącej udział w pierwszym etapie Olimpiady.
2. W skład komitetu okręgowego wchodzą: zastępca dyrektora i dwóch nauczycieli szkoły
biorącej udział w drugim etapie Olimpiady. Komitet Główny może skierować do udziału
w pracach komitetu przedstawicieli WSPol.
3. Zadania niezbędne do przeprowadzenia Olimpiady komitety otrzymują od Komitetu
Głównego w czasie umożliwiającym sprawne ich przeprowadzenie zgodnie z przyjętym
terminarzem.
4. Komitety szkolne i odpowiednio komitety okręgowe z przeprowadzonego etapu Olimpiady
sporządzają dokumentację, którą stanowią:
1) protokoły - odpowiednio pierwszego i drugiego etapu;
2) listy uczestników - odpowiednio pierwszego i drugiego etapu;
3) ocenione pisemne prace uczniów pierwszego etapu.
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§ 5.
Pierwszy etap Olimpiady
1. Pierwszy etap Olimpiady jest przeprowadzany na terenie szkół ponadgimnazjalnych,
w których uczniowie wyrażą chęć przystąpienia do Olimpiady.
2. Do zadań dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych należy w szczególności:
1) poinformowanie Komitetu Głównego o przystąpieniu do Olimpiady w terminie do
30 października danego roku;
2) powołanie komitetu szkolnego oraz komisji egzaminacyjnej dokonującej oceny prac
pisemnych z grona nauczycieli zatrudnionych w szkole;
3) zatwierdzanie sporządzonego przez komitet szkolny protokołu z przeprowadzonego
pierwszego etapu Olimpiady.
3. Pierwszy etap Olimpiady polega na samodzielnym napisaniu przez uczestnika pracy
pisemnej na jeden spośród tematów podanych przez Komitet Główny, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Uczestnik wykonuje pracę indywidualnie. Opracowania zbiorowe nie są przyjmowane.
5. Uczestnik wykonuje pracę samodzielnie, ale może korzystać z konsultacji nauczyciela/
opiekuna, szczególnie w zakresie literatury oraz konstrukcji tekstu.
6. Uczestnik do pracy dołącza wypełnione oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz kartę zgłoszeniową (na formularzach, których wzory są do pobrania
na stronie internetowej WSPol. <www.olimpiada.wspol.edu.pl>.
7. Prace niezawierające oświadczenia lub karty zgłoszeniowej nie będą kwalifikowane.
8. Prace wraz z załącznikami uczestnik składa w miejscu wskazanym przez komitet szkolny
w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.
9. Prace uczestników Olimpiady są dwukrotnie sprawdzane i oceniane przez komisję
egzaminacyjną, zgodnie ze wskazanymi przez Komitet Główny zasadami ich sprawdzania
i oceny.
10. Komitet szkolny, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku (decyduje data stempla
pocztowego) przekazuje do siedziby Komitetu Głównego informację o wynikach
pierwszego etapu. Do informacji dołącza sprawdzone i ocenione prace uczniów wraz
z załącznikami, o których mowa w ust. 6 oraz pozostałą dokumentację, o której mowa
w § 4 ust. 4.
11. Komitet Główny nie wysyła pisemnych potwierdzeń wpływu dokumentów.
12. Do drugiego etapu Olimpiady może przystąpić uczestnik, który w pierwszym etapie uzyskał,
co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów.
13. Po przeprowadzeniu kwalifikacji, informację o uczestnikach zakwalifikowanych do drugiego
etapu Olimpiady Komitet Główny przesyła drogą elektroniczną do szkół uczestniczących
w
Olimpiadzie
oraz
umieszcza
na
stronie
internetowej
WSPol
<www.olimpiada.wspol.edu.pl> w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku.
§ 6.
Drugi etap Olimpiady
1. Drugi etap Olimpiady ma formę testu wiedzy i jest przeprowadzany za pośrednictwem
internetu na terenie szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do drugiego etapu
Olimpiady.
2. Do zadań dyrektorów szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do drugiego etapu
olimpiady należy w szczególności:
1) stworzenie warunków do przeprowadzenia testu na terenie szkoły;
2) wskazanie terminu przeprowadzenia testu na terenie szkoły;
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

3) powołanie komitet okręgowy oraz komisję egzaminacyjną przeprowadzającą test wiedzy
z grona nauczycieli zatrudnionych w szkole;
4) zatwierdzenie sporządzonego przez komitet okręgowy, protokołu z przeprowadzonego
drugiego etapu Olimpiady, który wraz z listą uczestników należy niezwłocznie przesłać
do siedziby Komitetu Głównego;
5) przekazanie niezwłocznie do Komitetu Głównego informacji o ewentualnych
utrudnieniach związanych z przeprowadzeniem drugiego etapu Olimpiady.
Dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1 otrzymają od Komitetu Głównego
za pośrednictwem poczty elektronicznej, informację o terminie i zasadach rozwiązywania
testu oraz indywidualny „login” i „hasło dostępu” dla każdego z uczestników Olimpiady,
a także adres strony internetowej, na której będzie zamieszczony test wiedzy.
Strona internetowa zawierająca test wiedzy będzie aktywna przez okres 5 dni. Uczestnik
do testu może przystąpić tylko raz, w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły.
Niezależnie od przyczyny, nieprzystąpienie uczestnika do rozwiązania testu
jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Olimpiadzie.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu wiedzy w terminie, o którym mowa
w ust. 4, z powodu awarii technicznej sieci internetowej lub sprzętu komputerowego, test
wiedzy w danej szkole może zostać przeprowadzony w innym terminie, uzgodnionym
z Komitetem Głównym. Do testu przystępują ponownie wszyscy uczestnicy drugiego etapu
Olimpiady z danej szkoły.
Zwycięzcami drugiego etapu zostaje maksymalnie 30 uczestników, którzy uzyskali
najwyższą liczbę punktów.
W przypadku takich samych wyników uzyskanych w drugim etapie o rozstrzygnięciu
decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w pierwszym etapie.
W przypadku braku rozstrzygnięcia Komitet Główny zarządza dodatkowy test wiedzy
określając termin jego przeprowadzenia i zasady.
Informację o uczestnikach zakwalifikowanych do trzeciego etapu Komitet Główny przesyła
pocztą elektroniczną do szkół uczestniczących w Olimpiadzie oraz umieszcza na stronie
internetowej WSPol <www.olimpiada.wspol.edu.pl>, w terminie 15 dni od dnia zakończenia
udostępniania testu na stronie internetowej.
§ 7.
Trzeci etap Olimpiady

1. Trzeci etap Olimpiady odbywa się w WSPol w Szczytnie i składa się z następujących
konkurencji:
1) egzamin ustny;
2) zawody sportowe (rzut piłką lekarską – 2 kg, wyskok dosiężny, bieg z przewrotem, bieg
wahadłowy 20x10m).
2. Egzamin ustny odbywa się przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w § 3 ust. 5 pkt 3.
Uczestnik odpowiada na wylosowany zestaw pytań zawierający 3 zadania.
3. Komisja, o której mowa w ust. 2 może zadać 2 pytania dodatkowe.
4. Zasady punktacji za poszczególne dyscypliny sportowe oraz zasady oceniania egzaminu
ustnego Komitet Główny przekazuje uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu
Olimpiady, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem trzeciego (centralnego)
etapu.
5. Zwycięzcą Olimpiady zostaje uczestnik, który w trzecim etapie uzyskał łącznie z obu
konkurencji największą liczbę punktów.
6. W przypadku takich samych wyników uzyskanych w trzecim etapie o rozstrzygnięciu
decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych łącznie w pierwszym i drugim etapie.
4

7. W przypadku braku rozstrzygnięcia Komitet Główny zarządza dodatkowy egzamin ustny
określając termin jego przeprowadzenia i zasady.
§ 8.
Nagrody
1. Tytuł Laureata „Olimpiady Policyjnej” otrzymuje uczestnik, który w trzecim etapie
Olimpiady zajął pierwsze miejsce.
2. Tytuł Finalisty „Olimpiady Policyjnej” otrzymują uczestnicy, którzy w trzecim etapie
Olimpiady zajęli miejsca od 2 do 15.
3. Laureat i Finaliści otrzymują zaświadczenie o zdobytym tytule i zajętym miejscu.
4. Laureat i Finaliści „Olimpiady Policyjnej” po złożeniu wymaganych dokumentów zostają
przyjęci na wybrany przez nich kierunek studiów pierwszego stopnia realizowanych
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 9.
Dokumentacja
1. Komitet Główny prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.
2. Komitet Główny gromadzi dokumentację dotyczącą Olimpiady, a w szczególności:
1) dokumentację w sprawie powołania Olimpiady;
2) prace pisemne uczestników pierwszego etapu z ostatnich 2 lat;
3) informatory Olimpiady i tematy zadań z ostatnich 2 lat;
4) listy Laureatów i Finalistów oraz nauczycieli, którzy przygotowali ich do Olimpiady.
§ 10.
Finanse
1. Organizację „Olimpiady Policyjnej” finansuje się z funduszy WSPol.
2. Plan finansowania Olimpiady sporządza Komitet Główny, a zatwierdza komendant-rektor
WSPol.
3. W trzecim etapie Olimpiady organizator zwraca udokumentowane koszty podróży związane
z dojazdem do WSPol i powrotem do miejsca zamieszkania oraz ponosi koszty pobytu
(wyżywienia i noclegów) wszystkich uczestników Olimpiady.
§ 11
Uczestnikom olimpiady przysługują uprawnienia określane odrębnymi przepisami Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
§ 12.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komitet Główny
Olimpiady.
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