Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Na podstawie § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.
poz.530) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Olimpiady
Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z 2 września 2019 r. postanawia się, co następuję:
§1
W Regulaminie z dnia 2 września 2019 r. organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut
Audiowizualny Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (dalej: Regulamin) wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1 ust 2, pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„organizowanie przebiegu poszczególnych Etapów Olimpiady”
2. § 1 ust 2, pkt 10 uchyla się
3. § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Strukturę Organizacyjną Olimpiady tworzą: Organizator i wyznaczony przez niego oordynator,
Komitet Główny, Prezydium Komitetu Głównego oraz przeprowadzające poszczególne Etapy
Olimpiady Komisje: Szkolne i Okręgowe”.
4. § 2 ust 8, pkt od 4 do 8 otrzymują brzmienie:
„4) powołuje Komisje sprawdzające prace Uczestników w II Etapie Olimpiady,
5) przyznaje tytuł Finalisty,
6) wydaje Finalistom zaświadczenia zgodnie z obowiązującym wzorem,
7) może przyznać inne wyróżnienia Finalistom,
8) może przyznać dyplomy i nagrody nauczycielom, którzy byli opiekunami merytorycznymi
Finalistów,”
5. § 2 ust 8 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„powołuje Komisję Okręgową (Załącznik nr 1c)”
6. § 2 ust 8, pkt 13 lit. c uchyla się
7. § 2 ust 9 otrzymuje brzmienie:
„Każda z Komisji, o których mowa w ust. 8 pkt 12 i 13 powyżej („Komisja”), jest kierowana przez
Przewodniczącego, który odpowiada za prawidłowy przebieg danego Etapu,
w szczególności za przestrzeganie Regulaminu oraz za sporządzenie kompletnej dokumentacji,
o której mowa w § 5 ust. 15 oraz w § 6 ust. 28, odnośnie do danego Etapu Olimpiady, a
następnie przekazanie jej Komitetowi Głównemu. Szczegółowe informacje dotyczące
obowiązków Przewodniczącego i sposobu przeprowadzenia konkretnych Etapów zawarte są w
§ 5 oraz w § 6”.
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8. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Olimpiada składa się z dwóch etapów („Etap”):
1) Etap I odbywa się w szkołach,
2) Etap II odbywa się w skali okręgów”,
9. § 4 ust. 8 uchyla się
10. § 6 ust. 27 otrzymuje brzmienie:
„Tytuł Finalisty otrzymuje 25 Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II Etapie
Olimpiady. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25 miejsce,
o przyznaniu tytułu Finalisty decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania
otwarte w II Etapie. Jeżeli po przyjęciu kryterium dodatkowego nie ma możliwości wyłonienia
25 Uczestników, o przyznaniu tytułu Finalisty decyduje liczba punktów uzyskanych
za wykonanie autorskiej pracy – Projektu. Tytuł Laureata nie jest przyznawany”.
11. § 6 ust. 30 otrzymuje brzmienie:
„Dane osobowe Uczestników, którzy nie otrzymali tytułu Finalisty oraz nie wyrazili zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla celów edukacyjnych zostaną usunięte zgodnie
z regulacjami obowiązującymi u Organizatora, dostępnymi na stronie internetowej Olimpiady,
po upływie 17 dni kalendarzowych od zakończenia II Etapu Olimpiady,
z zastrzeżeniem, że będą one przetwarzane do czasu upływu ewentualnych terminów
przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie
obowiązującego prawa oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Organizatorze”.
12. § 7 uchyla się
13. § 8 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„Przed II Etapem Olimpiady, na który składa się także część pisemna, Uczestnik
o stwierdzonej dysleksji lub dysgrafii może przekazać do Komitetu Głównego aktualne
zaświadczenie o takiej dysfunkcji z właściwej poradni. Komisja Oceniająca bierze pod uwagę
zaświadczenie o dysfunkcji, jeśli niższa ocena pracy wynika wyłącznie ze stwierdzonych w nim
trudności w poprawnym pisaniu. Zaświadczenie powinno zostać przekazane listem poleconym
na adres Organizatora, minimum na tydzień przed rozpoczęciem danego Etapu (liczy się data
wpłynięcia oryginału dokumentu)”.
14. § 8 ust 7 otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia ust. 5 obowiązują także w wypadku wykrycia nieprawidłowości
w postępowaniu Uczestnika już po zakończeniu Olimpiady. Dyskwalifikacja Finalisty oznacza
automatycznie utratę danego tytułu”.
15. § 10 ust. 1, 3, 4 uchyla się
16. § 11, ust. 1 uchyla się
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17. § 11, ust. od 2 do 5 otrzymują brzmienie:
„2. Uprawnienia Finalistów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia
29 stycznia 2002 r. (Dz.U.z 2002 r. nr 13 poz. 125, ze zm.).
3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień Finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi
załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125, ze zm.).
4. Finalistom Olimpiady mogą być przyznawane nagrody rzeczowe lub finansowe. Rodzaj
i wartość nagród zależy od stanu finansów Organizatora oraz pozyskanych sponsorów.
5. Organizator może również przyznać nagrodę opiekunowi merytorycznemu Finalisty”.
18. § 11, ust. 6 uchyla się
19. § 11, ust od 7 do 8 otrzymują brzmienie:
„7. Zasady przyjmowania Finalistów Olimpiady na studia wyższe są zgodne z art. 70 ust. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
85).
8. Zasady przyjmowania Finalistów Olimpiady na studia wyższe określane są przez uczelnie
i podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej uczelni. Z roku
na rok mogą one ulegać zmianie, dlatego Uczestnicy, a w szczególności ci, którzy nie zdają
egzaminu maturalnego w tym samym roku, w którym otrzymują tytuł Finalisty, zobowiązani są
do samodzielnego sprawdzania informacji dotyczących przyjęć Olimpijczyków na studia”.
20. § 13 ust. 4 pkt od 2 do 3 otrzymują brzmienie:
„2) prace pisemne Uczestników wykonane podczas II Etapu, rejestr wydanych zaświadczeń,
informatory Olimpiady i tematy Olimpiady,
3) listy Finalistów i ich opiekunów merytorycznych,”
21. Załącznik nr 1d, Załącznik nr 8, Załącznik nr 7 uchyla się.

§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§3
Zmieniony Regulamin obowiązuje do olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020.
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