
 

XIX edycja Małych Olimpiad Przedmiotowych 

rok szkolny 2021/2022 

 

 

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele  

 

Zapraszamy do udziału w XIX edycji Małych Olimpiad Przedmiotowych  

i przesyłamy Państwu tegoroczny regulamin. 

Sądząc po licznym udziale koszalińskich szkół podstawowych nasza 

inicjatywa spełnia oczekiwania Uczniów i Nauczycieli. 

 Patronat nad olimpiadami objął Prezydent Miasta Koszalina, który uhonoruje 

laureatów nagrodami. 

 Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli zapewni wsparcie konsultantów  

i doradców metodycznych, szczególnie w zakresie przygotowania i sprawdzenia 

zadań konkursowych. 

 Liczymy na udział uczniów wszystkich szkół podstawowych  

z Koszalina i pomoc nauczycieli w przygotowaniu do eliminacji szkolnych  

i międzyszkolnych. 

 Uczestnikom życzymy powodzenia i sukcesów. 

 

 

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 
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REGULAMIN 

Małych Olimpiad Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Koszalina  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

W roku szkolnym 2021/2022 odbędą się olimpiady dla uczniów z klas VI (ewentualnie V)  

z przedmiotów: 

1. język polski 

2. plastyka 

3. informatyka 

4. język angielski 

5. geografia 

6. historia 

7. biologia  

8. matematyka 

9. muzyka  

10. Olimpiada Malucha – dla uczniów z klas III (ewentualnie II). 

 

 

Etapy Małych Olimpiad Przedmiotowych 
 

Olimpiady zostaną przeprowadzone w 2 etapach: 

 

1. szkolnym – do 28 lutego 2022r. (przesłanie list do 4 marca 2022r.)  

 

2. międzyszkolnym – od 28 marca do 07 kwietnia 2022r. w poniższych terminach: 

L.p. Nazwa przedmiotu Data Godzina 

1.  Język polski 28 marca 2022 13.00-14.00 

2.  Plastyka 29 marca 2022 13.00-14.00 

3.  Informatyka 30 marca 2022 13.00-14.00 

4.  Język angielski 31 marca 2022 13.00-14.00 

5.  Geografia 1 kwietnia 2022 13.00-14.00 

6.  Historia 4 kwietnia 2022 13.00-14.00 

7.  Biologia 5 kwietnia 2022 13.00-14.00 

8.  Matematyka 6 kwietnia 2022 13.00-14.00 

9.  Muzyka 7  kwietnia 2022 13.00-14.00 

10.  Olimpiada Malucha 5 kwietnia 2022 13.00-14.00 
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Eliminacje szkolne 
 

 Eliminacje szkolne z każdego przedmiotu prowadza się w placówkach macierzystych 

uczniów z zachowaniem wewnętrznych procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią 

COVID-19. Do obowiązków placówek macierzystych należy: 

 powołanie szkolnych komisji konkursowych, 

 powołanie osób uprawnionych do opracowania zadań na eliminacje szkolne, 

 przeprowadzenie eliminacji szkolnych do dnia 28 lutego 2022 r. 

 ustalenie listy uczestników eliminacji międzyszkolnych - do 3 najlepszych uczniów  

w szkole z danego przedmiotu do klasy szóstej włącznie. W przypadku 4 i powyżej 

oddziałów klas III, szkoła ma prawo zgłosić dodatkowo jednego uczestnika konkursu, 

 przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych (według wzoru na końcu regulaminu) do 

dnia 4 marca 2022 r.: 

o do SP 18 z przedmiotów: j. polski, plastyka, informatyka, j. angielski 

o do SP 17 z przedmiotów: geografia, historia, biologia, matematyka, muzyka 

o do SP 3 z Olimpiady Malucha  

drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły, wszystkie protokoły w jednym 

załączniku, wyłącznie pismem komputerowym. 

 

Do obowiązków organizatorów należy: 

 przesłanie drogą elektroniczną do CEN zbiorczych list uczestników z każdego 

przedmiotu do 9 marca 2020r. 

 

Etap szkolny może odbyć się zdalnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi 

przeprowadzenie eliminacji w szkole.  

 

 

Eliminacje międzyszkolne 

 Eliminacje międzyszkolne z każdego przedmiotu będą prowadzone w placówkach 

macierzystych uczniów z zachowaniem wewnętrznych procedur bezpieczeństwa związanych 

z pandemią COVID-19. Jeżeli uczeń nie stawi się na eliminacje w wyznaczonym terminie, 

nie ma możliwości przystąpienia do konkursu w innej formie lub terminie. 
 

Do obowiązków placówek macierzystych należy: 

 powołanie jednego nauczyciela (uczącego przedmiotu innego niż przedmiot 

konkursowy) do nadzorowania przebiegu eliminacji międzyszkolnych, 

 przeprowadzenie eliminacji: otwarcie koperty z testami w obecności uczniów, 

dopilnowanie podpisania testu przez uczniów, zapewnienie samodzielności pracy 

uczniów, wypełnienie protokołu, zapakowanie go wraz z rozwiązanymi testami do 

koperty (dostarczonej przez CEN) w obecności przynajmniej jednego z uczniów, 

zaklejenie i niezwłoczne przekazanie koperty do sekretariatu szkoły, 

 zabezpieczenie na eliminacje z muzyki i języka angielskiego sprzętu do odtwarzania 

płyty CD, 

 dostarczenie 8 kwietnia 2022 r. do 15.00 do CEN, ul. Ruszczyca 16, zaklejonych 

kopert z testami ze wszystkich przedmiotów. 
 

Do obowiązków Centrum Edukacji Nauczycieli należy: 

 dostarczenie do sekretariatu szkoły macierzystej w zaklejonej kopercie protokołu  

i testów eliminacji międzyszkolnych dla każdego ucznia zgłoszonego przez szkołę  

(24-25.03.22r.) 
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 dostarczenie nagranych płyt CD na eliminacje z języka angielskiego oraz muzyki 

 dostarczenie opieczętowanych kopert zwrotnych 

 sprawdzenie zadań i opublikowanie wyników na stronie CEN www.cen.edu.pl 

 

Zakres treści 

Zakres treści we wszystkich przedmiotach może wykraczać poza podstawę 

programową klas I - III oraz IV - VI lub działy wskazane w propozycjach do realizacji  

w klasach IV- VI (historia) lub V-VI (biologia, geografia) szkoły podstawowej, niezależnie 

od realizowanego w szkołach programu nauczania. 

 

 

Laureatami zostają osoby z trzema najwyższymi wynikami punktowymi. Lista 

laureatów i uczestników eliminacji międzyszkolnych wraz z punktacją zostanie umieszczona 

na stronie internetowej CEN w Koszalinie do 14.05.2022 r.  

 

Laureaci i ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie  

i miejscu podsumowania Małych Olimpiad Przedmiotowych, połączonego z wręczaniem 

nagród i dyplomów. 

 

 

Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udzielają:  
● SP nr 17, nr tel. (94) 345-17-30 wicedyrektor szkoły Agnieszka Baracz 

● SP nr 18, nr tel. (94) 343-62-23 wicedyrektor szkoły Beata Kossakowska-Stopa 

● SP nr 3 (Olimpiada Malucha), nr tel. 94 345 88 80 Jolanta Dąbrowska   

● Centrum Edukacji Nauczycieli, nr tel. 94 34 767 40 Anna Kiełb 
 

 

 

Wzór protokołu z eliminacji szkolnych: 

 

Nazwa szkoły: 

Adres: 

Telefon: 

 

PROTOKÓŁ 

z eliminacji szkolnych 
 

Mała Olimpiada Przedmiotowa z ............................ 

Olimpiada Malucha  
 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko opiekuna 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Koszalin, data …………… 

        Dyrektor szkoły 

       ................................................ 

http://www.cen.edu.pl/

