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Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, życzę wytrwałości, satysfakcji  

z podejmowanych działań, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 

                                              Z najlepszymi życzeniami. Anna Janczewska 

 

 

Olimpiada Historyczna 2016/2017r. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi 

Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 W tym roku następują zmiany na etapie eliminacji szkolnych-poniżej 

skrótowe informacje. 

  

Zmiany organizacyjne Olimpiady: 

I etap 

- etap pisemny i etap ustny w całości  REALIZOWANY JEST 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).  
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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 

Planowana jest inna formą zgłoszenia uczniów i szkoły do udziału w Olimpiadzie -

rejestracja on-line dokonywana przez Komisje Szkolne na stronie 

www.olimpiadahistoryczna.pl. Formularz zostanie udostępniony na początku września. 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. 
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