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Wstęp  
  

Preambuła  

  

Bezpieczeństwo energetyczne jest częścią systemu bezpieczeństwa narodowego. 
Niezawodny i stały dostęp do źródeł energii oraz racjonalne użytkowanie energii  

jest niezbędnym elementem każdej nowoczesnej gospodarki. 

Mając to na uwadze podejmowane są różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy  
o tej dziedzinie techniki, szczególnie wśród młodego pokolenia. 

Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA wychodząc naprzeciw tym dążeniom,  
stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli problemami elektrotechniki  

i energetyki, w tym upowszechnianie wzorców racjonalnego użytkowania energii  
oraz tworzenie dla młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. 

  

  

Podstawa prawna  

  

Podstawą prawną organizacji Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice I Energetyce EDU-ELEKTRA zwanej 

dalej Olimpiadą jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w 

sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 

poz. 125 z późn. zm.).  

  

Finansowanie  

  

Olimpiada finansowana jest z dotacji, datowizn oraz przez partnerów branżowych i sponsorów.   

  

Cele olimpiady  

  

Celem Olimpiady jest:  

a) podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,  

b) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, 

przesyłaniem, magazynowaniem i wykorzystaniem różnych rodzajów energii. 
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c) upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania          

energii,  

d) współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,  

e) nawiązywanie współpracy między szkołami, wyższymi uczelniami i zakładmi przemysłowymi. 

 

Określenia i skróty stosowane w Regulaminie  

−  KGO – Komitet Główny Olimpiady 

−  PKGO – Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady 

−  RNO – Rada Naukowa Olimpiady  

−  KOO – Komitet Okręgowy Olimpiady  

−  Organizator – Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA 

  

    

Rozdział I – Olimpiada i jej Organizator  
   

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora  

  

1. Organizatorem Olimpiady jest Findacja Edukacyjna EDUELEKTRA z siedzibą w Bydgoszczy,   

85-711 Bydgoszcz, ul. Połczyńska 2/145,  tel. 602 303 479, https://eduelektra.pl 

2. Zadaniem Organizatora jest przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych edycji olimpiady, w tym:  

– wsparcie Komitetu Głównego Olimpiady, 

– kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów,  

– działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę.  

3. Organizator ma prawo do:  

– Prowadzenie współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady na zasadach wyznaczonych przez 

regulamin, 

– reprezentowania Olimpiady na zewnątrz,  

– rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej 

uczestników,  

– nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. partnerami branżowymi i sponsorami.  

4. Organizator ma obowiązek przygotować i przeprowadzić Olimpiadę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i niniejszym regulaminem.  

  

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady  

  

1. Struktura organizacyjna   

1.1. Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady.  

1.2. Komitetowi Głównemu Olimpiady podlegają: Rada Naukowa Olimpiady, Komitety 

Okręgowe  Olimpiady, Finałowa Komisja Konkursowa oraz Szkolne Komisje Konkursowe.  

1.3. Ilość okręgów oraz ich zasięg terytorialny zależy od liczby uczestników danej edycji 

Olimpiady.  

2. Komitet Główny Olimpiady  

2.1. Komitet Główny Olimpiady powoływany jest przez prezesa Fundacji Edukacyjnej 

EDUELEKTRA w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i co najmniej 

pięciu członków.  

2.2. KGO tworzą przedstawiciele Organizatora, nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół 

ponadpodstawowych oraz specjaliści dziedzin objętych programem Olimpiady.  

2.3. Siedzibą Komitetu Głównego Olimpiady jest Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA,  

ul. Połczyńska 2/145, 85-711 Bydgoszcz.  

2.4. Komitet Główny Olimpiady korzysta z poczty elektronicznej: olimpiada@eduelektra.pl 

2.5. Kadencja Komitetu Głównego Olimpiady trwa jeden rok szkolny.  

2.6. Komitet Główny Olimpiad powołuje Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady w składzie: 

przewodniczący i co najmniej trzech członków.  

2.7. Prezydium KGO w okresie pomiędzy posiedzeniami KGO posiada jego obowiązki  

i uprawnienia.    
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3. Rada Naukowa Olimpiady  

3.1. Radę Naukową Olimpiady powołuje Komitet Główny Olimpiady w składzie przewodniczący 

i co najmniej trzech członków.  

3.2. Radę Naukową tworzą nauczyciele akademiccy oraz specjaliści praktycy z dziedziny                  

elektrotechniki i energetyki.  

3.3. Do obowiązków RNO należy: opracowanie programu merytorycznego Olimpiady wraz                  

z wykazem literatury pomocniczej dla uczestników olimpiady (załącznik 1), przygotowanie                  

zadań konkursowych wszystkich szczebli, sprawdzanie prac uczestników Olimpiady oraz                   

ustalanie, wspólnie z KGO, wyników olimpiady.  

3.4. Rada Naukowa przy ustalaniu programu merytorycznego poszczególnych etapów 

Olimpiady współpracuje z nauczycielami szkół ponadpodstawowych.  

4. Komitety Okręgowe  

4.1. Komitety Okręgowe powołuje Komitet Główny Olimpiady w składzie: przewodniczący,                  

sekretarz i co najmniej jeden członek.  

4.2. Do obowiązków Komitetów Okręgowych należy przeprowadzenie zawodów II stopnia                  

(okręgowych) Olimpiady zgodnie z regulaminem Olimpiady i zasadami przeprowadzania                  

zawodów II stopnia opracowanymi przez KGO.  

5. Szkolne Komisje Konkursowe  

5.1. Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół w porozumieniu z KGO spośród           

członków grona pedagogicznego w składzie: przewodniczący, sekretarz i co najmniej jeden 

członek. Członkiem Szkolnej Komisji Konkursowej na wniosek dyrektora szkoły może 

zostać przedstawiciel pracodawców. 

5.2. Do obowiązków szkolnej komisji konkursowej należy przeprowadzenie zawodów I stopnia           

zgodnie regulaminem Olimpiady i zasadami przeprowadzania zawodów I stopnia           

opracowanymi przez KGO.  

                    .  

  

Rozdział II – Organizacja Olimpiady  
   

§ 3. Uczestnicy Olimpiady  

  

1. Adresatami Olimpiady są uczniowie techników, liceów ogólnokształcących oraz branżowych szkół   

       I i II stopnia.  

2. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, realizujący  indywidualny 

program  lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest zgłoszenie udziału szkoły, której uczniowie deklarują 

udziału w Olimpiadzie w terminie podanym w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej 

Olimpiady. 

4. Uczestnicy Olimpiady, przystępując do zawodów I stopnia podpisują oświadczenia o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady I Organizatora zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000  

z późn. zm.) 

5. Jeżeli szkoła nie organizuje zawodów I stopnia, dyrektor szkoły powinien zapewnić uczniom         

zainteresowanym udziałem w Olimpiadzie możliwość udziału w Olimpiadzie w innej szkole.  

6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Olimpiady.  

7. Uczestnicy mają prawo do zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na etapie         

zawodów centralnych.   

 

§ 4. Organizacja zawodów  

  

1.    Terminy i miejsca organizacji zawodów I, II i III stopnia Olimpiady Komitet Główny Olimpiady ogłasza        

na stronie internetowej do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego daną edycję 

Olimpiady.    

2.  Komitet Główny Olimpiady ogłasza na stronie internetowej program Olimpiady wraz z wykazem 

literatury pomocniczej dla uczestników Olimpiady do dnia 1 września i ewentualnie koryguje go do 

dnia 30 września danego roku szkolnego.  
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3. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.  

4. Zawody są organizowane przez Komitet Główny Olimpiady.  

5. Zawodnicy startuję w jednej z pięciu grup tematycznych: 

– elektrotechnika,  

– energetyka,  

– chłodnictwo I klimatyzacja, 

– urządzenia dźwigowe, 

– odnawialne źródła energii. 

6. Olimpiada organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim:  

– zawody I stopnia to zawody szkolne, organizowane w szkołach uczestników olimpiady, 

– zawody II stopnia to zawody okręgowe, organizowane w miejscowościach wyznaczonych przez 

Komitet Główny Olimpiady, 

– zawody III stopnia (finał Olimpiady) to zawody centralne, organizowane w miejscu wyznaczonym 

przez Komitet Główny Olimpiady. 

7. Uczestnik Olimpiady zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu lub zadań.         

Podczas zawodów wszystkich stopni uczestnicy mogą korzystać z kalkulatorów, tablic         

matematyczno-fizycznych i ewentualnie z innych pomocy określonych przez Komitet Główny         

Olimpiady. Niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy osób trzecich, urządzeń elektronicznych,         

takich jak: telefony komórkowe, smartfony, tablety itp., poza wymienionymi oraz zasobów Internetu.  

8. Kwalifikacji uczestników Olimpiady do kolejnych stopni Olimpiady oraz nadawanie tytułu Finalisty  

i Laureata Olimpiady dokonuje Komitet Główny Olimpiady.  

9. Zawody I stopnia    

9.1.   Za prawidłową organizację i przebieg zawodów I stopnia odpowiedzialne są Szkolne Komisje                

Konkursowe powołane przez dyrektorów szkół, które zgłosiły udział w Olimpiadzie.   

9.2.   Do zadań Szkolnych Komisji Konkursowych należy:  

– Zgłoszenie uddziału szkóły w Olimpiadzie drogą elektroniczną przez wypałnienie formularz 

zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Olimpiady pod adresem 

www.eduelektra.pl w terminie podanym w harmonogramie Olimpiady, 

– Przeprowadzenie zawodów I stopnia zgodnie z regulaminem I zasadami przeprowadzania 

zawodów opracowanych przez KGO. 

– nadzorowanie pracy uczniów podczas zawodów I stopnia.  

9.3. Podczas zawodów I stopnia od uczestników wymagany jest poziom wiedzy wystarczający do                 

uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej w zakresie                 

treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych dla wybranej grupy tematycznej.  

9.4. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru na specjalnych kartach 

odpowiedzi oraz uzasadnieniu odpowiedzi na osobnych kartkach.  

9.5. Zawody I stopnia trwają 90 minut.  

9.6. Prace uczestników I stopnia Olimpiady sprawdzają członkowie Rady Naukowej Olimpiady. 

9.7.      Do zawodów II stopnia zostaje zakwalifikowanych około 400 uczestników zawodów I stopnia                

z całej Polski z pięciu grup tematycznych, którzy uzyskają najlepsze wyniki. W uzasadnionych                

przypadkach Komitet Główny Olimpiady ma prawo zmienić kryteria klasyfikacji.  

9.8.      Wyniki I stopnia Olimpiady ogłaszane są na stronie internetowej Olimpiady w terminie sześciu                

tygodni (42 dni) od dnia zawodów.  

10. Zawody II stopnia  

10.1. Zawody II stopnia przeprowadzają Komitety Okręgowe Olimpiady.   

10.2. Do obowiązków Komitetów Okręgowych należy w szczególności:  

– przygotowanie pomieszczeń, umożliwiających samodzielną pracę uczestników,  

– przygotowanie dla każdego uczestnika czterech arkuszy papieru A4 opieczętowanych                      

pieczęcią organizatora zawodów okręgowych,  

– sprawdzenie tożsamości uczestników zawodów II stopnia na podstawie dokumentu                      

potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej),  

–    przeprowadzenie zawodów II stopnia zgodnie z regulaminem i zasadami   

   przeprowadzania zawodów opracowanymi przez KGO,  

–    nadzorowanie pracy uczniów podczas zawodów II stopnia, 

–    wysłanie, niezwłocznie po zakończeniu zawodów II stopnia, prac uczestników wraz  

   z protokołem z dołączoną listą uczestników.  

http://www.eduelektra.pl/


5  
  

10.3. Podczas zawodów II stopnia od uczestników wymagany jest poziom wiedzy wystarczający do 

uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej w zakresie 

treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych dla wybranej grupy tematycznej 

poszerzony o zagadnienia wskazane w programie merytorycznym Olimpiady na zawody  

II stopnia (zał. 1).  

10.4. Zawody II stopnia przeprowadzane są anonimowo. Identyfikacja autorów prac następuje po 

dokonaniu oceny prac wszystkich uczestników zawodów.  

10.5. Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu kilku zadań tekstowych (od 4 do 6 zadań). Zawody 

trwają 180 minut.   

10.6. Do zawodów III stopnia zostaje zakwalifikowanych około 40 uczestników zawodów II stopnia  

z pięciu grup tematycznych z całej Polski, którzy uzyskają najlepsze wyniki. W uzasadnionych 

przypadkach Komitet Główny Olimpiady ma prawo zmienić kryteria klasyfikacji.  

10.7. Wyniki zawodów II stopnia Olimpiady ogłaszane są na stronie internetowej Olimpiady                 

w terminie jednego miesiąca (30 dni) od dnia zawodów.  

11. Zawody III stopnia             

11.1. Zawody III stopnia przygotowuje Komitet Organizacyjny zawodów III stopnia, powoływany 

przez  KGO.  

11.2. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego zawodów III stopnia należy:  

– przygotowanie pomieszczeń, umożliwiających samodzielną pracę uczestników,  

– przygotowanie dla każdego uczestnika czterech arkuszy papieru A4 opieczętowanych                       

pieczęcią Organizatora zawodów centralnych,  

– sprawdzenie tożsamości uczestników zawodów III stopnia na podstawie dokumentu                      

potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej).  

11.3. Zawody III stopnia przeprowadza Komisja Konkursowa zawodów III stopnia Olimpiady.   

11.4. Do obowiązków Komisji  Konkursowej zawodów III stopnia Olimpiady należy:  

– przeprowadzenie zawodów III stopnia zgodnie z regulaminem i zasadami                        

przeprowadzania zawodów opracowanymi przez KGO, 

– nadzorowanie pracy uczniów podczas zawodów III stopnia.  

11.5. Podczas zawodów III stopnia od uczestników wymagany jest poziom wiedzy wystarczający do 

uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej w zakresie 

treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych dla wybranej grupy tematycznej, 

poszerzony o zagadnienia wskazane w programie merytorycznym Olimpiady na zawody III 

stopnia (zał. 1).  

11.6. Zawody III stopnia przeprowadzane są anonimowo. Identyfikacja autorów prac następuje po 

dokonaniu oceny prac wszystkich uczestników zawodów.  

11.7. Zawody III stopnia polegają na rozwiązaniu kilku zadań tekstowych (od 4 do 6 zadań).  

11.8. Zawody III stopnia trwają 180 minut. 

11.9. Tytuł Laureata Olimpiady otrzymują uczestnicy zawodów III stopnia, którzy dzięki uzyskanym 

wynikom zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc lub zostali wyróżnieni w swojej grupie 

tematycznej. 

11.10. Tytuł finalisty Olimpiady otrzymują uczestnicy zawodów III stopnia, którzy uzyskali co najmniej  

20% możliwych do uzyskania punktów. 

11.11. Pozostali uczestnicy zawodów III stopnia, którzy uzyskali wynik poniżej 20% możliwych do 

zdobycia punktów uzyskują tytuł Uczestnika zawodów III stopnia Olimpiady.  

11.12.   W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny ma prawo zmienić kryteria klasyfikacji.  

11.13.   Wynik zawodów III stopnia Olimpiady ogłaszane są na stronie internetowej Olimpiady                        

  w terminie trzech tygodni (21 dni) od dnia zawodów.  

11.14.   Komitet Główny Olimpiady organizuje uroczyste zakończenia każdej edycji Olimpiady. 

11.15. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zrezygnować z uroczystego                                     

zakończenia Olimpiady.  

11.16.    Dyplomy, nagrody oraz zaświadczenie  potwierdzające przyznany tytuł laureata lub finalisty   

   wręczane są podczas uroczystości zakończenia Olimpiady lub przesyłane pocztą na adres   

   zamieszkania uczestników.  
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§ 5. Przepisy szczegółowe  

  

1. Organizator oraz Komitet Główny Olimpiady, Szkolne Komisje Konkursowe,  Komitety Okręgowe   

i Komitet Organizacyjny zawodów III stopnia zobowiązane są do zapewnienia warunków do udziału  

w zawodach wszystkich szczebli Olimpiady osób niepełnosprawnych.  

2. W przypadku niestawienia się uczestnika Olimpiady na zawody z przyczyn losowych (np. choroby) 

Komitet Główny Olimpiady nie przewiduje możliwości przystąpienia do zawodów w innym terminie.   

3. Organizator dołoży starań, by w miarę swoich możliwości umożliwić udział w Olimpiadzie uczniom, 

którzy biorą udział w innej olimpiadzie, a terminy olimpiad pokrywają się.  

4. Uczestnik Olimpiady może zostać zdyskwalifikowany, jeżeli nie przestrzega regulaminu, np.:  

– nie pracuje samodzielnie,  

– korzysta podczas zawodów z niedozwolonych pomocy,  

– postępuje niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami postępowania społecznego,        

– zakłóca przebieg zawodów.  

5. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje, w zależności od stopnia zawodów i sytuacji, w której ujawniono 

naruszenie regulaminu: Szkolna Komisja Konkursowa, Komitet Okręgowy Olimpiady, Komisja 

Konkursowa zawodów III stopnia, Rada Naukowa Olimpiady lub Komitet Główny Olimpiady.   

  

§ 6. Tryb odwoławczy  

  

1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów nie odzwierciedla poziomu jego 

odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo do złożenia 

odwołania. W przypadku uczestnika nieletniego odwołanie może złożyć rodzic lub nauczyciel – 

opiekun ucznia.  

2. Odwołanie składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady w terminie 7 dni 

roboczych po ogłoszeniu wyników (liczy się data stempla pocztowego lub e-maila).  

3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając je listem poleconym na adres Komitetu Głównego 

Olimpiady lub pocztą elektroniczną. Odwołanie powinno zawierać dane kontaktowe uczestnika 

(adres, telefon i adres poczty elektronicznej), składającego odwołanie oraz możliwie szczegółowy 

opis okoliczności, które doprowadziły do podjęcia  decyzji o złożeniu odwołania.  

4. Komitet Główny Olimpiady zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych   

w odwołaniu. W przypadku, gdy kwestionowana jest ocena rozwiązania zadania, powoływany jest 

niezależny ekspert, który powtórnie sprawdza pracę.  

5. Komitetu Głównego Olimpiady rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym 

terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź w formie 

pisemnej dostarczona jest za pomocą poczty elektronicznej.  

6. Po uznaniu zasadności odwołania Komitet Główny Olimpiady wszczyna działania usuwające skutki 

błędnej decyzji.  

 

§ 7. Rejestracja przebiegów zawodów I powołanie niezależnego obserwatora 

  

1. Podczas zawodów wszystkich stopni Olimpiady oraz uroczystego ogłaszania wyników Olimpiady 

Organizator może prowadzić rejestrację filmową i fotograficzną.  

2. Organizator jest zobowiązany do poinformowania uczestników Olimpiady o zasadach i sposobie 

rejestrowania zawodów i uroczystego ogłaszania wyników Olimpiady.  

3. Zdjęcia i filmy z zawodów i uroczystego ogłaszania wyników umieszczane będą na stronach 

internetowych Organizatora Olimpiady (www.ecoenergy.org), Olimpiady (https://eduelektra.pl), szkół 

biorących udział w Olimpiadzie oraz organizatorów zawodów II i III stopnia Olimpiady.  

4. Komitet Główny Olimpiady i Komitety Okręgowe mają prawo wydelegowania do wybranych szkół 

niezależnych obserwatorów zewnętrznych, których zadanim jest weryfikacja prawidłości przebiegu 

zawodów I stopnia. 

5. Udział w zawodach I stopnia obserwatorów zewnętrznych zgłaszany jest przez KGO lub KOO co 

najmniej jedną godzinę przed zawodami, podając nazwisko obserwatora. Obserwator zewnętrzny 

zgłasza się na zawody co najmniej 30 minut przed zawodami.  

 

 

https://sep.com.pl/
../../../EUROELEKTRA%202022-2023/Olimpiada%20Wiedzy%20o%20Energetyce/)
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Rozdział III – Uprawnienia i nagrody  
  

§ 7. Uprawnienia i nagrody  

  

1. Uprawnienia laureatów i finalistów określają:  

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r, poz. 1915; z 2022 r. poz. 

583),  

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 r. nr 13, 

poz. 125 z późn. zm.),  

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2019 r. poz. 1707),  

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 

373).  

2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  

(Dz.U. 2002 r. nr 13, poz. 125 z późn. zm.)  

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2022 r. poz. 574, 

583, 655, 682, 807 1010) zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego określają Senaty uczelni.  

4. Laureaci Olimpiady otrzymują nagrody – rodzaj nagród określa Organizator uwzględniając wyniki 

laureatów i swoje możliwości finansowe.  

5. Finaliści Olimpiady otrzymują nagrody w postaci książek lub tzw. kart prezentowych.  

6. Organizator, w porozumieniu z partnerami branżowymi, sponsorami i darczyńcami, może przyznać 

dodatkowe nagrody specjalne.  

 

  

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa   

 

§ 8. Udział uczniów w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej poza granicami Polski 

 

Organizator nie przewiduje udziału uczestników Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce  

EDU-ELEKTRA  w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej poza granicami Polski. 

 

§ 9. Udział w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej w Polsce 

 

Organizator nie przewiduje udziału uczestników Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce  

EDU-ELEKTRA  w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej w Polsce. 

 

 

Rozdział V – Dokumentacja   

 

§ 10. Dokumenty dotyczące powołania organów Olimpiady  

  

Dokumentami dotyczącymi powołania Olimpiady są:  

– Akt powołanie Komitetu Głównego Olimpiady, 

– Akty powołanie Komitetów Okręgowych Olimpiady, 

– Akt powołanie Komisji Konkursowej zawodów III stopnia, 

– Akt powołanie Komitetu Organizacyjnego zawodów III stopnia. 

  

  

 –  
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§ 11. Dokumentacja zawodów  

  
1. Dokumentacja zawodów I stopnia (szkolnych):   

 −  lista uczestników zawodów I stopnia,  

 −  zestaw testów na zawody I stopnia,   

−  prace uczestników zawodów I stopnia (do zakończenia bieżącej edycji), 

−  protokoły zawodów I stopnia.  

2. Dokumentacja zawodów II stopnia (okręgowych):  

−  lista uczestników zawodów II stopnia, 

−  zestawy zadań  na zawody II stopnia,  

 −  pisemne odpowiedzi uczestników zawodów II stopnia (archiwizowane przez  dwa lata),   

 −  protokoły zawodów II stopnia.  

3. Dokumentacja zawodów III stopnia:   

 −  lista uczestników zawodów III stopnia,   

 −  pisemne prace uczestników zawodów III stopnia (archiwizowane przez  dwa lata),   

 −  protokół zawodów III stopnia,   

 −  lista Laureatów Olimpiady,  

 −  lista Finalistów Olimpiady, 

 −  lista nauczycieli/mentorów, którzy przygotowali do zawodów Laureatów i Finalistów  Olimpiady.  

4. Informatory o Olimpiadzie i tematy zawodów (zestawy zadań i pytań z zawodów I, II I III stopnia). 

5. Dokumentacja finansowa przechowywana jest w siedzibie Organizatora zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

  

 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe  
  

§ 12. Postanowienia końcowe  

  

1. Przy wszystkich innych kwestiach, nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje 

Komitet Główny Olimpiady w porozumieniu z Organizatorem.  

2. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem należy rozstrzygać  zgodnie z przepisami 

wynikającymi z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 nr 13 poz. 

125 z późn. zm.).  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.  

  

 

 

Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA 

Komitet Główny Olimpiady  

Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce 

EDU-ELEKTRA 

ul. Połczyńska 2 lok.145 

85-711 Bydgoszcz 
https://eduelektra.pl   e-mail: olimpiada@eduelektra.pl 

https://eduelektra.pl/
https://euroelektra.edu.pl/

