Terminarz XLI Olimpiady Historycznej 2014/2015
Termin
Do 15 IX 2014

Do 5 X 2014

Do 10 X 2014
Do 5 XI 2014
Do 6 XI 2014

Do 3 XII 2014
Do 24 XII 2014
10 I 2015
15-16 I 2015
Do 26 I 2015

Do 16 II 2015

10-12 IV 2015

Działania
Zapoznanie uczniów z założeniami Olimpiady Historycznej
(szczegółowych informacji udzielają sekretarze Komitetów Okręgowych
OH: adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej
www.olimpiadahistoryczna.pl).
Opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów pracy
badawczej na eliminacje pisemne I etapu Olimpiady.
Powołanie w szkołach Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji
Olimpiady Historycznej
Zawiadomienie właściwego Komitetu Okręgowego przez Szkolne lub
Międzyszkolne Komisje o przystąpieniu do Olimpiady.
Etap szkolny (zawody I stopnia) – eliminacje ustne.
Uczniowie zakwalifikowani do eliminacji pisemnych przygotowują pracę
badawczą i przekazują ją Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji
Szkolne i Międzyszkolne Komisje przesyłają do właściwego Komitetu
Okręgowego Olimpiady:
- zakodowane prace badawcze uczniów
- klucz do rozkodowania prac (w zaklejonej kopercie)
- protokoły z eliminacji I stopnia wypełnione na formularzu pobranym ze
strony www.olimpiadahistoryczna.pl/formularze.
Komitety Okręgowe informują szkoły o wynikach eliminacji pisemnych
oraz o miejscu i terminie zawodów II stopnia (etap okręgowy).
Komitety Okręgowe przesyłają do Komitetu Główne zbiorcze
sprawozdanie z przebiegu eliminacji I stopnia
Etap Okręgowy – eliminacje pisemne
Etap Okręgowy – eliminacje ustne
Uczniowie zakwalfikowani do zawodów III stopnia i dodatkowi
kandydaci do eliminacji centralnych przekazują właściwemu Komitetowi
Okręgowemu
wypełnione
ankiety
osobowe
(formularz:
www.olimpiadahistoryczna.pl/formularze)
Komitety Okręgowe przesyłają do Komitetu Głównego:
- sprawozdanie z organizacji eliminacji okręgowych
- prace pisemne i ankiety osobowe uczniów zakwalifikowanych do
zawodów III stopnia oraz dodatkowych kandydatów do eliminacji
centralnych
Analiza porównawcza prac pisemnych z etapu okręgowego i ustalenie
przez Komitet Główny progu punktowego dopuszczającego dodatkowych
kandydatów do zawodów III stopnia. Zawiadomienie dodatkowych
kandydatów o ostatecznych wynikach kwalifikacji.
Zawiadomienie wszystkich uczniów zakwalifikowanych do finału o
miejscu i terminie zawodów III stopnia
Etap centralny (zawody III stopnia)

