PROTOKÓL Z PRZEBIEGU OLIMPIADY
Wypełnij czytelnie drukowanymi literami

Kod szkoły nadany przez IRO

04-205 Warszawa; ul. Naddnieprzańska 26/B
tel. 22 517-13-00
fax. 22 517-13-01
e-mail: iro@iro.edu.pl
http://www.iro.edu.pl

<kodKreskowy>

Dnia ......................................... odbyła się olimpiada z przedmiotów:
Matematyka, J. polski, J. angielski, Historia, Biologia, Przyroda, Geografia, Chemia,
Fizyka (niepotrzebne skreślić)
Olimpiada przebiegła bez problemów / z problemami (niepotrzebne skreślić)
Zaistniałe problemy wyniknęły z:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Liczba uczestników biorących udział w olimpiadach:

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa

PIONIER
Serdecznie dziękujemy za organizację olimpiady Pionier 2020. Przesyłka, którą
Państwo otrzymali zawiera:
- kopertę z testami,
- karty odpowiedzi,
- druk przelewu,
- protokół z przebiegu olimpiady z nadanym przez Instytut Rozwoju
Oświaty kodem szkoły w olimpiadzie Pionier 2020,
- kopertę zwrotną.

PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Organizatorem Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych Pionier jest
Instytut Rozwoju Oświaty.
2. Olimpiady Pionier przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych.
suma wszystkich uczestników:
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 przekazanych danych osobowych jest: Instytut Rozwoju Oświaty;
ul. Naddnieprzańska 26/B; 04-205 Warszawa; e-mail: iro@iro.edu.pl; NIP: 952-212-12-79.
Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie
internetowej www.iro.edu.pl/wazne-pliki.
Oświadczam, że do dnia 14 grudnia 2020 r. wysłano listem poleconym karty odpowiedzi na adres:
Instytut Rozwoju Oświaty; ul. Naddnieprzańska 26/B; 04-205 Warszawa oraz wpłacono pieniądze za
faktyczną liczbę odsyłanych kart odpowiedzi na konto: 56 1140 2017 0000 4702 0555 7691
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Instytut Rozwoju Oświaty

4.

pieczęć szkoły i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

3. Terminarz olimpiad:
- Język polski - 7 grudnia 2020 r.
- Matematyka - 8 grudnia 2020 r.
- Język angielski - 9 grudnia 2020 r.
- Historia - 10 grudnia 2020 r.
- Fizyka - 10 grudnia 2020 r.
- Chemia - 10 grudnia 2020 r.
- Przyroda - 11 grudnia 2020 r.
- Geografia - 11 grudnia 2020 r.
- Biologia- 11 grudnia 2020 r.
4. Czas trwania poszczególnych olimpiad wynosi 60 minut + 10 minut sprawy
organizacyjne.
1.

5. Praca uczniów powinna być samodzielna. Nauczycielom nie wolno udzielać
pomocy uczestnikom olimpiady. Aby zapobiec niesamodzielnej pracy,
uczniowie z tych samych klas powinni siedzieć oddzielnie.
6. Uczestnik na olimpiadę zabiera tylko długopis. Zabrania się używania kredek,
kolorowych flamastrów, ołówków oraz korektora. Wyjątek stanowi olimpiada
z matematyki, na którą uczestnik przynosi przybory geometryczne (nie wolno
korzystać z kalkulatora).
7. Koordynator olimpiady przed rozpoczęciem zawodów otwiera zalakowaną
kopertę i rozdaje każdemu uczestnikowi odpowiedni dla niego egzemplarz
(przedmiot, klasa). Każdy uczestnik otrzymuje również kartę odpowiedzi,
która jest wspólna dla wszystkich przedmiotów i klas.
8. W przypadku niewystarczającej liczby testów dla dodatkowych uczestników,
koordynator olimpiady może skopiować brakujące egzemplarze.
Ze względów technicznych nie należy powielać kart odpowiedzi (w przesyłce
znajduje się zapas kart).

8. Do dnia 14 grudnia 2020 r. koordynator wysyła listem poleconym:
- karty odpowiedzi uczestników,
- protokół z przebiegu olimpiady,
- kserokopię dowodu wpłaty za faktyczną liczbę uczestników na adres:
Instytut Rozwoju Oświaty
04-205 Warszawa
ul. Naddnieprzańska 26/B
9. Szkolny koordynator olimpiady wpłaca na konto Instytutu Rozwoju Oświaty:
- 9,50 zł od uczestnika, gdy udział w olimpiadzie wzięło od 8 do 49
uczestników,
- 9,00 zł od uczestnika, gdy udział w olimpiadzie wzięło 50 i więcej
uczestników.
Organizator zastrzega, że faktyczna liczba uczestników w stosunku do liczby
zgłoszonych nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

PRZEPROWADZENIE OLIMPIADY KROK PO KROKU

10. Wszyscy uczestnicy olimpiad otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną
uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi.
Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie
informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

1. Po rozdaniu przez szkolnego koordynatora testów i kart odpowiedzi,
uczestnicy na karcie odpowiedzi, w prawym górnym rogu wpisują nadany
szkole kod.

11. Instytut Rozwoju Oświaty zobowiązuje się przesłać wyniki, dyplomy
i nagrody do 1 lutego 2021 r. Wszelkie reklamacje należy składać do
30 kwietnia 2021 r. - po tym terminie materiały ulegają zniszczeniu.

2. Następnie każdy uczeń zamalowuje długopisem kółko przy odpowiednim
przedmiocie i klasie.

12. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie jest podstawą do reklamacji.

3. Każdy uczeń wpisuje drukowanymi literami swoje imię (imiona)
i nazwisko w oznaczonych rubrykach, a następnie koduje dane zaznaczając
kolejno wszystkie litery imienia i nazwiska.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu
sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej
pracy uczestników olimpiady, a w szczególnie rażących przypadkach
dyskwalifikacji szkoły.

4. Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. przedmiot, klasa,
zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi na
pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych olimpiadach
organizowanych przez Instytut Rozwoju Oświaty.

5. Odpowiedzi zaznaczane przez ucznia w teście uczestnik przenosi na kartę
odpowiedzi. Tylko karta odpowiedzi stanowi dokument podlegający ocenie.
6. Każdy test składa się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane są
4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie
prawidłowej odpowiedzi uczeń otrzymuje (+1) pkt., za udzielenie błędnej
odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia
zapisywanych jest 0 pkt.
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7. Po przeprowadzeniu olimpiady koordynator zbiera karty odpowiedzi
uczestników i wkłada je do koperty zbiorczej.
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