
Zmiany organizacyjne 

 

I etap 

- etap pisemny i etap ustny w całości w szkole 

Od 2016/2017 r. eliminacje I etapu będą przebiegać w całości w szkołach. Jako pierwsza 

przeprowadzana będzie część pisemna eliminacji polegająca – jak dotychczas – na 

przygotowaniu pracy badawczej na jeden z tematów opublikowanych na stronie 

www.olimpiadahistoryczna.pl. Inaczej niż dotąd, prace pisemne sprawdzane będą w szkołach 

przez nauczycieli wytypowanych przez Komisje Szkolne. PTH nie będzie wypłacać z tego 

tytułu wynagrodzeń. Autorzy prac ocenionych najwyżej (4+, 5, 6) będą dopuszczani do 

eliminacji ustnych przeprowadzanych przez komisje szkolne. Do etapu okręgowego 

kwalifikowani będą automatycznie wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają w eliminacjach 

ustnych oceny 4+ i wyższe (w sumie 80 pkt. z całego etapu). Odwołania dotyczące eliminacji 

I etapu rozpatrywać będą Przewodniczący Komisji Szkolnych. Po przeprowadzeniu eliminacji 

Komisje Szkolne zobowiązane będą przesłać tradycyjną pocztą do Komitetów Okręgowych 

protokoły z eliminacji I stopnia oraz zgody uczestników na przetwarzanie ich danych 

osobowych (prace pisemne zatrzymują Komisje Szkolne do końca roku szkolnego).  

Z uwagi na wprowadzone w tym roku zmiany w organizacji I etapu, bardzo prosimy o 

szczególnie uważne i dokładne zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu Olimpiady 

Historycznej 

- rejestracja on-line 

Planujemy, aby jedyną obowiązującą formą zgłoszenia uczniów i szkoły do udziału w 

Olimpiadzie była rejestracja on-line dokonywana przez Komisje Szkolne na stronie 

www.olimpiadahistoryczna.pl. Formularz zostanie udostępniony w końcu sierpnia. Ta 

innowacja ułatwi sprawozdawczość zapewniając m.in. automatyczne generowanie raportu 

zawierającego liczbę szkół i uczestników uczestniczących w Olimpiadzie oraz ich podział wg 

powiatów.  

- nowe wymogi formalne dla prac pisemnych na I etapie 

Objętość prac pisemnych na I etapie nie będzie mogła przekroczyć limitu 20 tys. znaków 

ze spacjami. 

- obowiązki Komitetów Okręgowych związane z realizacją I etapu: 

http://www.olimpiadahistoryczna.pl/
http://www.olimpiadahistoryczna.pl/


W związku z przeniesieniem głównej części działań związanych z organizacją I etapu 

Olimpiady na Komisje Szkolne, wśród podstawowych obowiązków Komitetów Okręgowych 

związanych z realizacją I etapu pozostały jedynie następujące czynności: 

a) przekazywanie szkołom informacji o bieżącej edycji Olimpiady 

b) przyjmowanie protokołów z eliminacji I etapu oraz zgód uczestników na przetwarzanie ich 

danych osobowych 

c) zestawianie na podstawie protokołów zbiorczego sprawozdania z realizacji eliminacji I 

etapu w całym okręgu, przekazywanego następnie do Komitetu Głównego.  

d) przekazanie Komisjom Szkolnym informacji o miejscu i terminie organizacji eliminacji II 

etapu 

e) zgodnie z regulaminem, Komitety Okręgowe są uprawnione do wizytowania Komisji 

Szkolnych w celu sprawdzenia przebiegu eliminacji I etapu. 

Zmiany w organizacji I etapu wiążą się również z poważnymi zmianami w harmonogramie 

Olimpiady – prosimy o dokładne zapoznanie się z terminarzem! 

 

II etap 

- możliwość zwiększenia liczby uczestników II etapu 

Zwracamy uwagę, że rezygnacja z oceny prac pisemnych I etapu przez ekspertów 

Komitetów Okręgowych może spowodować wzrost liczby uczestników zakwalifikowanych 

do eliminacji II stopnia. Ostateczna liczba uczestników II etapu będzie znana dopiero po 30 

XI, tj. po nadesłaniu wyników eliminacji I etapu przez Komisje Szkolne. 

- sprawdzanie pracy i weryfikacja 

Praca pisemna na II etapie sprawdzana jest przez 1 eksperta, który dokonuje oceny na 

formularzu karty oceny z pisemnym uzasadnieniem. Po sprawdzeniu, z pracą i oceną 

zapoznaje się Przewodniczący Komitetu Okręgowego, który weryfikuje i ostatecznie 

zatwierdza ocenę pracy, potwierdzając to własnym podpisem na karcie oceny wypełnionej 

przez eksperta. Jeśli w etapie II weźmie udział większa liczba uczestników, niż zakładamy, 

honorarium za weryfikację wykonywaną przez Przewodniczącego będzie niższe od 

honorarium eksperta za sprawdzanie pracy. 

- finaliści i kandydaci do finału – zasady kwalifikacji 

W najbliższych trzech edycjach Olimpiady Historycznej zasady kwalifikacji do III etapu 

będą następujące:  



a) uczestnikami finału zostają uczestnicy II etapu, którzy w eliminacjach osiągnęli trzy 

najwyższe lokaty punktowe w okręgu (w sytuacji, gdy najwyższe lokaty osiągną więcej niż 

trzy osoby, wszystkie one muszą zostać zakwalifikowane do finału) 

b) podobnie jak dotychczas, Komitety Okręgowe mają prawo przedstawić Komitetowi 

Głównemu dodatkowych kandydatów do III etapu spośród uczestników eliminacji 

okręgowych, którzy osiągnęli 80 i więcej punktów. Zasady kwalifikacji kandydatów 

pozostały bez zmian. 

- brak konieczności zatrudniania obserwatorów 

W wytycznych dla organizatorów olimpiad w latach 2016-2019 MEN zrezygnowało z 

wymogu rejestracji zawodów lub angażowania zewnętrznych obserwatorów mających 

nadzorować przebieg eliminacji ustnych na II i III etapie Olimpiady. W związku z tym w 

najbliższych trzech edycjach Olimpiady Historycznej nie planujemy powoływać 

obserwatorów; zapisy ich dotyczące zostały usunięte z aktualnie obowiązującego 

Regulaminu. 

- terminy dla II etapu a ferie zimowe 

Terminarz najbliższych edycji Olimpiady w zakresie organizacji II etapu został 

dostosowany do problemów związanych m.in. z zamknięciem większości uczelni wyższych w 

pierwszym tygodniu stycznia, przypadaniem Święta Objawienia Pańskiego w weekend oraz z 

wczesnym rozpoczęciem ferii zimowych w 2017 i 2018 r. W rezultacie ustanowiony został 

jeden obligatoryjny termin dla eliminacji pisemnych II etapu oraz długi, około 

dwutygodniowy czas na zorganizowanie eliminacji ustnych, które mogą trwać przez 

maksymalnie 2 dni. Zwracamy uwagę, że w niektórych regionach eliminacje ustne II stopnia 

będą mogły odbyć się dopiero po feriach zimowych.  

- nagrody dla zwycięzców II etapu 

W ramach dotacji otrzymanej z MEN możliwe będzie sfinansowanie zakupu nagród o 

łącznej wartości ok. 300 zł dla zwycięzców II etapu. Zachęcamy również do samodzielnego 

poszukiwania sponsorów nagród oraz zwracanie się o wsparcie w tym celu do regionalnych 

placówek Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratoriów Oświaty i uczelni wyższych. 

- ogłaszanie wyników – zgoda na publikowanie ich w internecie 

Zwracamy uwagę, że zgody na przetwarzanie danych osobowych, które będziemy 

otrzymywać od uczestników Olimpiady, umożliwią nam podawanie do publicznej 

wiadomości wyników Olimpiady na poszczególnych etapach, również za pośrednictwem 

stron internetowych.  

III etap 



- redukcja liczby uczestników finału do maksymalnie 100 osób 

Konieczność redukcji wydatków spowodowana niższą kwotą otrzymanej dotacji z MEN 

niż zakładaliśmy, spowoduje zmniejszenie zakładanej liczby uczestników finału do poziomu 

ok. 100 osób. Niewykluczone, że będzie to wiązać się z koniecznością podniesienia progu 

punktowego dopuszczającego tzw. kandydatów do eliminacji centralnych. 

- zmiana zasad dot. przyznawania tytułu finalisty 

W kolejnych edycjach Olimpiady tytuł finalisty przyznawany będzie również tym 

uczniom, którzy w eliminacjach centralnych uzyskają dwie oceny niedostateczne. Dopiero 

trzy oceny niedostateczne skutkować będą przyznaniem uczniowi statusu „uczestnika”, który 

nie daje żadnych uprawnień. 

- brak honorariów dla Sekretarzy Komitetów Okręgowych za udział w eliminacjach III 

etapu 

Z powodu konieczności zmniejszenia kosztów zarządzania Olimpiadą w kolejnych trzech 

edycjach niemożliwe będzie wypłacanie honorariów dla Sekretarzy Komitetów Okręgowych 

za działania związane z obsługą III etapu Olimpiady. Nadal jednak liczymy na obecność 

Sekretarzy w czasie eliminacji centralnych na dotychczasowych zasadach (pokrycie przez 

Komitet Główny kosztów podróży, noclegów i wyżywienia w miejscu organizacji finału). 

 

Sekretarz Komitetu Głównego  

Olimpiady Historycznej 

[-] 

dr Michał Targowski 

 


