
  

 

HARMONOGRAM 
Olimpiada Statystyczna 2018/2019 

Rejestracja szkół i uczestników 

Rozpoczęcie rejestracja szkół i uczestników 23.11.2018 

Zakończenie rejestracji szkół i uczestników 03.12.2018 

Zawody szkolne 

Sprawdzenie przez uczestników możliwości zalogowania się do aplikacji, 
zgłoszenie ewentualnych problemów. 

04.12.2018, do godziny 9:30 

Rozpoczęcie testu on-line. Test trwa 45 minut. 04.12.2018, godzina 10:00 

Zgłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej konieczności 
przeprowadzenia zawodów w trybie procedury awaryjnej (dostępna na 
stronie OS). 
 
Zgłoszenia po godz. 10:45 nie będą akceptowane. 

04.12.2018, do godziny 10:45 

Udostępnienie uczestnikom wyników w aplikacji  04.12.2018, godz. 14.00 

Ogłoszenie wyników przez Komisję Szkolną w danej szkole 04.12.2018, po ogłoszeniu wyników 

Odwołania do Przewodniczącego Komitetu Głównego  05-07.12.2018 

Przekazanie przez Komisję Szkolną do właściwego Komitetu Okręgowego 
skanu Protokołu z przebiegu zawodów szkolnych wg Załącznika nr 4, 
przekazanie powinno odbyć się za pośrednictwem adresu e-mailowego 
Sekretarza właściwego Komitetu Okręgowego 

do 05.12.2018 

Komisje Szkolne przekazują w wersji papierowej pocztą tradycyjną (listem 
poleconym priorytetowym) lub osobiście do właściwego Komitetu 
Okręgowego wymienione poniżej dokumenty: 

□ Uzupełniony i podpisany Protokół z przebiegu Zawodów Szkolnych 
wg Załącznika nr 4  

□ Wszystkie uzupełnione i podpisane Oświadczenia uczestników 
etapu szkolnego zgodnie z  Załącznikiem nr 3 

□ Wszystkie uzupełnione i podpisane Oświadczenia członków komisji 
szkolnej zgodnie z  Załącznikiem nr 3 

 
W przypadku wystąpienia procedury awaryjnej - arkusze odpowiedzi oraz 
notatkę. 

do 10.12.2018 

Spośród osób, które nie zostały zakwalifikowane przez Komisje Szkolne, 
Komitet Główny może zakwalifikować dodatkowo do zawodów okręgowych 
do 100 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w kraju, przy 
czym nie może to być mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów. 

do 18.12.2018 

Ogłoszenie wyników  etapu szkolnego 18.12.2018 



  

 

Komisje Szkolne powiadamiają zakwalifikowanych uczestników do zawodów 
okręgowych o terminie i sposobie organizacji zawodów okręgowych 

18.12.2018 

Komitet Okręgowy powiadamia Komisje Szkolne o terminie i sposobie 
organizacji zawodów okręgowych do 18.12.2018 

Zawody okręgowe 

Rozpoczęcie testu pisemnego. 
Test trwa 90 minut i składa się z części A oraz B. 

09.01.2019 

Komitet Okręgowy ogłasza wyniki  09.01.2019 

Odwołania od decyzji Komitetu Okręgowego do Przewodniczącego Komitetu 
Głównego 

10-14.01.2019 

Przekazanie przez Komitet Okręgowy do Komitetu Głównego kopii protokołu 
z przebiegu zawodów okręgowych wg Załącznika nr 7 wraz z testami 
uczestników 

do 16.01.2019 

Ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych do 28.01.2019 

Komitety Okręgowe informują uczestników zakwalifikowanych do etapu 
centralnego o miejscu i sposobie organizacji zawodów centralnych 

do 29.01.2019 

Zawody centralne – etap pierwszy 

Rozpoczęcie testu on-line. Test trwa 45 minut. 27.02.2019 

Komitet Główny sporządza protokół z przebiegu etapu pierwszego zawodów 
centralnych wg Załącznika nr 8 27.02.2019 

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Olimpiady Statystycznej 27.02.2019 

Odwołania od decyzji do Przewodniczącego Komitetu Głównego 28.02-04.03.2019 

Zawody centralne – etap drugi 

Rozpoczęcie pracy pisemnej -  drugiego etapu zawodów centralnych. 
Test trwa 45 minut. 

13.03.2019 

Komisja Egzaminacyjna odtajnia dane osobowe uczestników 

Komisja Egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu etapu drugiego 
zawodów centralnych wg Załącznika nr 9 

Ustne odwołania od decyzji Komisji Egzaminacyjnej do Przewodniczącego 
Komitetu Głównego 

Komitet Główny ustala listę laureatów 

Komisja Egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu zawodów 
centralnych wg Załącznika nr 10 

Przewodniczący Komitetu Głównego ogłasza listę laureatów i finalistów 

Wydanie zaświadczeń potwierdzających uzyskanie statusu laureata/finalisty 

 


