Regulamin Olimpiady Wiedzy dla Młodzieży z Niepełnosprawnością
Rozdział 1.
Cel Olimpiady:
Celem Olimpiady jest:
1) wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego młodzieży oraz rozwijanie ich
kreatywności,
2) podnoszenie jakości pracy nauczycieli i zachęcanie pedagogów do stosowania
aktywnych metod nauczania,
3) integracja środowiska praktyków ze społecznością akademicką.
Rozdział 2.
Tematyka Olimpiady
Zadania konkursowe obejmują wiedzę z zakresu ekologii, matematyki, biologii, informatyki,
wiedzy o społeczeństwie.
Rozdział 3.
Organizatorzy:
Organizatorem Olimpiady Wiedzy dla Młodzieży z Niepełnosprawnością jest Akademia
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353
Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem” lub „APS”), tel. 22 589 36 00, strona internetowa:
www.aps.edu.pl
Rozdział 4.
Uczestnicy i zgłoszenia do Olimpiady:
1. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 13-18 lat z niepełnosprawnością
(dalej zwani: „Uczestnikami”); (decyzja o zgłoszeniu ucznia powinna być poprzedzona
wnikliwą analizą zadań z poprzednich edycji i w razie potrzeby skonsultowana ze
specjalistami znającymi dziecko).
2. Uczestników Olimpiady wskazują instytucje, którym wysyłane zostaną zaproszenia do
udziału w Olimpiadzie. Każda instytucja może zgłosić nie więcej niż czterech
Uczestników.
3. Uczestnicy Olimpiady mają prawo do:
1) dobrowolnego udziału w Olimpiadzie,
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2) informacji o organizacji, terminach Olimpiady oraz warunkach udziału
w Olimpiadzie,
3) informacji o wynikach Olimpiady.
4. Aby wziąć udział w Olimpiadzie Uczestnik powinien zarejestrować się tj. wypełnić
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.aps.edu.pl w terminie
wskazanym przez Organizatora.
5. Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie oraz wzięcie w niej udziału oznacza akceptację
warunków niniejszego regulaminu.
Rozdział 5
Założenia organizacyjne:
1. Do zadań Organizatora należy w szczególności:
1) powołanie Komitetu Organizacyjnego, w skład którego wchodzi od 3 do 6
członków będących nauczycielami akademickimi APS,
2) powołanie Komisji Oceniającej prace, w skład której wchodzi od 3 do 5
nauczycieli akademickich APS,
3) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem Olimpiady.
2. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy przygotowanie i przeprowadzenie
Olimpiady zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i dokumentacji
programowej, w szczególności:
1) organizacja

procesu

rozsyłania

zaproszeń

do

instytucji

oraz

procesu

przyjmowania zgłoszeń,
2) przygotowanie zadań konkursowych,
3) zapewnienie zaplecza organizacyjnego i technicznego oraz odpowiednich
środków do realizacji Olimpiady,
4) kontakt z Uczestnikami poprzez zgłaszające je instytucje,
5) logistyka Olimpiady (m.in. rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja
inauguracji oraz uroczystego finału z wręczeniem nagród),
6) prowadzenie rozliczeń finansowych,
7) działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę.
3. Olimpiada finansowana jest ze środków własnych Organizatora oraz środków
pozyskanych od sponsorów.
4. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.
5. Dojazd na Olimpiadę pokrywają Uczestnicy.
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Rozdział 6.
Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady:
1. Rekrutacja Uczestników - rozesłanie zaproszeń m.in. do kuratoriów oświaty, szkół,
ośrodków szkolno - wychowawczych i innych placówek, przyjmowanie zgłoszeń.
2. Przygotowanie Olimpiady - w szczególności nabór wolontariuszy, wystąpienie z prośbą o
udzielenie honorowych patronatów, odpowiednie przygotowanie sal z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb Uczestników, przygotowanie zadań konkursowych.
3. Przeprowadzenie Olimpiady -

rozwiązanie w formie pisemnej zadań o charakterze

otwartym lub zamkniętym przez Uczestników; sprawdzenie prac.
4. Ogłoszenie wyników Olimpiady w dniu trwania Olimpiady.
Rozdział 8.
Ogólne postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem
imienia i nazwiska na stronie www. aps.edu.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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