Organizacja Zawodów Szkolnych
Olimpiady Statystycznej 2021/2022 w dniu 3 listopada 2021 roku
materiał informacyjno-instruktażowy dla Komisji Szkolnych
Uwaga: Regulamin Olimpiady Statystycznej oraz załączniki do Regulaminu dostępne są w zakładce Olimpiada na stronie olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl

Lp.
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Działanie

Rejestracja Przewodniczących Komisji Szkolnych
oraz zgłoszonych uczestników, generowanie
i dystrybucja haseł dla Przewodniczących Komisji
Szkolnych oraz zgłoszonych uczestników

Data

do 02.11.2021 r.

Odpowiedzialność

Komitet Główny

Uwagi
Po zarejestrowaniu zgłoszeń aplikacja generuje hasła dostępu dla
Przewodniczącego Komisji Szkolnej i każdego uczestnika, które zostaną
automatycznie przesłane na adresy e-mailowe podane na zgłoszeniach.
Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest do sprawdzenia, że wszyscy
zgłoszeni uczestnicy otrzymali dane do logowania.

UWAGA! W przypadku braku otrzymania e-maila z hasłem, w tym terminie Przewodniczący Komisji Szkolnej proszony jest o niezwłoczny kontakt z Biurem Komitetu Głównego
adres e-mail: olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl lub telefoniczny tel. 22 449-40-10, 22 449-41-59, 22 608 36 98
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Sprawdzenie przez uczestników możliwości
zalogowania się do aplikacji, zgłoszenie
ewentualnych problemów.

Przeprowadzenie Zawodów szkolnych

03.11.2021, do
godziny 10:45

03.11.2021 r.
godz. 1100

Komisja Szkolna/
uczestnicy

W przypadku problemów z logowaniem, Przewodniczący Komisji Szkolnej proszony
jest o niezwłoczny kontakt telefoniczny z Biurem Komitetu Głównego tel. 22 44940-10, 22 449-41-59, 22 608 36 98

Komisja Szkolna/
Biuro Komitetu
Głównego

Zawody odbywają się równocześnie we wszystkich szkołach.
Test on-line dostępny będzie w aplikacji od godz. 1100 do 1200.
Sugeruje się zalogowanie do aplikacji na 5-10 minut wcześniej.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych (braku możliwości
uruchomienia aplikacji lub niezakończenie testu) zawody mogą zostać
przeprowadzone w trybie procedury awaryjnej.
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Zgłoszenie przez Przewodniczącego Komisji
Szkolnej konieczności przeprowadzenia zawodów
w trybie procedury awaryjnej*.

03.11.2021 r.
do godz. 1145

Biuro Komitetu
Głównego

Na adres e-mail podany w zgłoszeniu telefonicznym zostanie przesłany test wraz
z formularzem odpowiedzi.
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Udostępnienie wyników Zawodów Szkolnych

03.11.2021 r.
godz. 1500

Biuro Komitetu
Głównego

Biuro Komitetu Głównego udostępnia wyniki Zawodów Szkolnych w aplikacji.
Przewodniczący Komisji Szkolnych otrzymują dostęp do wyników uczestników
w swojej szkole, natomiast uczestnicy do swoich.

Komisja Szkolna

Przewodniczący Komisji Szkolnej przekazuje wyniki Zawodów szkolnych do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.
Do Zawodów Okręgowych Komisja Szkolna kwalifikuje od jednego do trzech
uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem
zakwalifikowania się do Zawodów okręgowych jest uzyskanie przez uczestnika co
najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. W przypadku równej liczby
punktów u większej liczby uczestników do Zawodów okręgowych przechodzą ci,
którzy uzyskali większą liczbę punktów za rozwiązanie części najtrudniejszej testu.
Za najtrudniejsze uważa się pytania/zadania części III testu, z kolei
pytania/zadania części II za łatwiejsze, a za najłatwiejsze pytania/zadania z części
I. Jeżeli powyższa zasada nie daje rozstrzygnięcia dodatkowe kryteria określa
Komisja Szkolna.

Uczestnik

W ciągu 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zawodów I stopnia
uczestnikowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Szkolnej do
Przewodniczącego Komitetu Głównego drogą mailową na adres
e-mail: olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl, załączając skan pisma.

Komisja Szkolna

Sporządzenie przez Komisję Szkolną Protokołu z przebiegu Zawodów Szkolnych –
protokół dostępny w aplikacji, tylko wersja elektroniczna

6

Ogłoszenie wyników Zawodów szkolnych w szkole
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Odwołania do Przewodniczącego Komitetu
Głównego OS
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Sporządzenie protokołu z przebiegu Zawodów
szkolnych

03.11.2021 r.
po
udostępnieniu
wyników

do 05.11.2021 r.

do 10.11.2021 r.
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Spośród osób, które nie zostały zakwalifikowane
przez Komisje Szkolne, Komitet Główny może
zakwalifikować dodatkowo do 100 uczestników do
Zawodów okręgowych, którzy uzyskali największą
liczbę punktów w kraju, przy czym nie może to być
mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów

do 17.11.2021 r.

Komitet Główny
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Ogłoszenie wyników etapu szkolnego

do 17.11.2021 r.

Komitet Główny

Informacja mailowa i na stronie Olimpiady
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Komisje Szkolne powiadamiają zakwalifikowanych
uczestników do Zawodów Okręgowych o terminie
i sposobie organizacji Zawodów Okręgowych

17.11.2021 r.

Komisja Szkolna

W sposób zwyczajowo przyjęty w szkole
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Komitet Okręgowy powiadamia Komisje Szkolne
o terminie i sposobie organizacji Zawodów
Okręgowych

Komitet Okręgowy

Informacja mailowa i na stronie Olimpiady

do 01.12.2021 r.

