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Załącznik nr 9 do Regulaminu XXXI OF

REGULAMIN WGLĄDU
XXXI OLIMPIADA FILOZOFICZNA

I.

Zasady organizacji wglądu do protokołów oceny prac etapu szkolnego:

1. Zgodnie z § 3.5 Regulaminu XXXI Olimpiady Filozoficznej uczestnicy Olimpiady mają prawo
do wglądu do protokołu oceny pracy etapu szkolnego.
2. Protokoły oceny zostaną udostępnione do wglądu wyłącznie na pisemny wniosek
Uczestnika skierowany do właściwego Komitetu Okręgowego. Wniosek może zostać
przesłany pocztą elektroniczną na adres właściwego KOOF lub złożony osobiście w
siedzibie KOOF.
3. Termin wglądu ustala właściwy Komitet Okręgowy. Wgląd powinien odbyć się nie później
niż w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników etapu szkolnego Olimpiady.
4. Osobą uprawnioną do wglądu do protokołu oceny jest wyłącznie Uczestnik Olimpiady,
który jest autorem pracy. Protokół nie może być udostępniana osobom trzecim np.
rodzicom, prawnym opiekunom czy nauczycielom.
5. Protokoły oceny nie mogą być powielane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.
Nie dopuszcza się możliwości wykonywania kserokopii lub zdjęć protokołów w całości lub
jakiejkolwiek części.
6. Uczestnicy Olimpiady mają prawo do składania odwołań od decyzji Komisji Okręgowej
dotyczącej oceny pracy etapu szkolnego według zasad określonych w § 6 Regulaminu XXIX
Olimpiady
Filozoficznej.
Regulamin
OF
dostępny
jest
na
stronie
:
http://ptfilozofia.pl/regulamin/
7. Wniosek dotyczący odwołania od decyzji Komisji Okręgowej dotyczącej oceny pracy etapu
szkolnego powinien być skierowany do Prezydium KGOF i zawierać własnoręczny podpis
Uczestnika Olimpiady. Wniosek może zostać wysłany pocztą na adres KGOF lub złożony
osobiście w godzinach pracy Biura KGOF lub na dyżurze sekretarzy KGOF (dane kontaktowe
dostępne są stronie: http://ptfilozofia.pl/kontakt/ ). KGOF przyjmuje także przesłany
pocztą elektroniczną na adres biura KGOF skan podpisanego wniosku.
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II.

Zasady organizacji wglądu do prac i protokołów oceny prac etapu okręgowego, które
decyzją Komisji Okręgowej nie zostały rekomendowane do etapu centralnego:

1. Zgodnie z § 3.5 Regulaminu XXXI Olimpiady Filozoficznej uczestnicy Olimpiady, których
prace etapu okręgowego (test i esej) nie zostały rekomendowane do etapu centralnego
mają prawo wglądu do swoich prac i do oceny testu i eseju dokonanej przez właściwy
Komitet Okręgowy OF.
2. Prace wraz z protokołami zostaną udostępnione do wglądu wyłącznie na pisemny wniosek
Uczestnika skierowany do właściwego Komitetu Okręgowego. Wniosek może zostać
przesłany pocztą elektroniczną na adres właściwego KOOF lub złożony osobiście w
siedzibie KOOF.
3. Termin wglądu ustala właściwy Komitet Okręgowy. Wgląd powinien odbyć się nie później
niż w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia decyzji KOOF dotyczącej rekomendacji prac do
etapu centralnego..
4. Osobą uprawnioną do wglądu do pracy (testu i eseju) oraz protokołów oceny jest wyłącznie
Uczestnik Olimpiady, który jest autorem pracy. Praca i protokół nie może być udostępniana
osobom trzecim np. rodzicom, prawnym opiekunom czy nauczycielom.
5. Prace oraz protokoły oceny nie mogą być powielane w jakiejkolwiek formie lub w
jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się możliwości wykonywania kserokopii lub zdjęć pracy
i protokołów w całości lub jakiejkolwiek części.
6. Uczestnicy Olimpiady mają prawo do składania odwołań od decyzji Komisji Okręgowej
dotyczącej oceny etapu okręgowego według zasad określonych w § 6 Regulaminu XXIX
Olimpiady
Filozoficznej.
Regulamin
OF
dostępny
jest
na
stronie
:
http://ptfilozofia.pl/regulamin/
7. Wniosek dotyczący odwołania od decyzji Komisji Okręgowej dotyczącej oceny pracy etapu
okręgowego powinien być skierowany do Prezydium KGOF i zawierać własnoręczny podpis
Uczestnika Olimpiady. Wniosek może zostać wysłany pocztą na adres KGOF lub złożony
osobiście w godzinach pracy Biura KGOF lub na dyżurze sekretarzy KGOF (dane kontaktowe
dostępne są stronie: http://ptfilozofia.pl/kontakt/ ). KGOF przyjmuje także przesłany
pocztą elektroniczną na adres biura KGOF skan podpisanego wniosku.
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III.

Zasady organizacji wglądu do prac etapu okręgowego i protokołów oceny Komisji
Kwalifikacyjnej:
1. Zgodnie z § 3.5 Regulaminu XXXI Olimpiady Filozoficznej uczniowie mają prawo do wglądu
do prac etapu okręgowego (eseju i testu) oraz protokołów oceny eseju i testu dokonanej
przez Komisję Kwalifikacyjną.
2. Prace wraz z protokołami zostaną udostępnione do wglądu wyłącznie na pisemny wniosek
Uczestnika skierowany do Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej lub do właściwego
Komitetu Okręgowego. Wniosek może zostać przesłany pocztą elektroniczną na adres
Biura: olimpiad@ifispan.waw.pl, adres właściwego Komitetu Okręgowego, lub złożony
osobiście (w Biurze, siedzibie KOOF). Dane kontaktowe Biura KGOF i KOOF dostępne są na
stronie: http://ptfilozofia.pl/
3. Komitet Główny OF ustala dwa terminy, w których zostaną udostępnione do wglądu prace
i protokoły oceny prac uczniów rekomendowanych do etapu centralnego. Informacja o
terminie wglądu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Olimpiady. Wgląd powinien
odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia decyzji Komisji
Kwalifikacyjnej ustalającej listę uczniów zakwalifikowanych do etapu centralnego
Olimpiady.
4. Wgląd do prac i protokołów uczniów rekomendowanych do etapu centralnego z okręgów
innych niż okręg warszawski może zostać ustalony w innym terminie w porozumieniu z
właściwym Komitetem Okręgowym. Powinien się on odbyć nie później niż w ciągu 7 dni
roboczych od ogłoszenia decyzji Komisji Kwalifikacyjnej ustalającej listę uczniów
zakwalifikowanych do etapu centralnego Olimpiady. W okręgach innych niż warszawski
przewiduje się możliwość udostępnienia uczniom prac i protokołów w formie wydruku
zeskanowanych dokumentów.
5. Osobą uprawnioną do wglądu do pracy (testu i eseju) oraz protokołów oceny Komisji
Kwalifikacyjnej jest wyłącznie Uczestnik Olimpiady, który jest autorem pracy. Praca nie
może być udostępniana osobom trzecim np. rodzicom, prawnym opiekunom czy
nauczycielom.
6. Prace oraz protokoły oceny nie mogą być powielane w jakiejkolwiek formie lub w
jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się możliwości wykonywania kserokopii lub zdjęć pracy
i protokołów w całości lub jakiejkolwiek części.
7. Uczestnicy Olimpiady mają prawo do składania odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej
według zasad określonych w § 6 Regulaminu XXXI Olimpiady Filozoficznej. Regulamin OF
dostępny jest na stronie : http://ptfilozofia.pl/regulamin/
8. Wniosek dotyczący odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej powinien być skierowany
do Przewodniczącej KGOF i zawierać własnoręczny podpis Uczestnika Olimpiady. Wniosek
może zostać wysłany pocztą na adres KGOF lub złożony osobiście w godzinach pracy Biura
KGOF lub na dyżurze sekretarzy KGOF (dane kontaktowe dostępne są
stronie: http://ptfilozofia.pl/kontakt/ ). KGOF przyjmuje także przesłany pocztą
elektroniczną na adres biura KGOF skan podpisanego wniosku.
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IV.

Zasady organizacji wglądu do protokołów oceny etapu centralnego:
1. Zgodnie z § 3.5 Regulaminu XXXI Olimpiady Filozoficznej uczestnicy Olimpiady mają prawo
do wglądu do protokołu oceny swojej odpowiedzi etapu centralnego OF.
2. Protokoły oceny zostaną udostępnione do wglądu wyłącznie na pisemny wniosek
Uczestnika skierowany do Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Wniosek może
zostać przesłany pocztą elektroniczną na adres Biura: olimpiad@ifispan.waw.pl lub złożony
osobiście w Biurze KGOF. Dane kontaktowe Biura KGOF dostępne są na stronie:
http://ptfilozofia.pl/
3. Termin wglądu ustala KGOF w odpowiedzi na wniosek uczestnika Olimpiady. Wgląd
powinien odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników etapu
centralnego Olimpiady.
4. Osobą uprawnioną do wglądu do protokołu oceny jest wyłącznie Uczestnik Olimpiady,
który jest autorem pracy. Protokół nie może być udostępniana osobom trzecim np.
rodzicom, prawnym opiekunom czy nauczycielom.
5. Protokoły oceny nie mogą być powielane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.
Nie dopuszcza się możliwości wykonywania kserokopii lub zdjęć protokołów w całości lub
jakiejkolwiek części.
6. Uczestnicy Olimpiady mają prawo do składania odwołań od oceny odpowiedzi etapu
centralnego według zasad określonych w § 6 Regulaminu XXXI Olimpiady Filozoficznej.
Regulamin OF dostępny jest na stronie : http://ptfilozofia.pl/regulamin/
7. Wniosek dotyczący odwołania od oceny odpowiedzi etapu centralnego powinien być
skierowany do Przewodniczącej KGOF i zawierać własnoręczny podpis Uczestnika
Olimpiady. Wniosek może zostać wysłany pocztą na adres KGOF lub złożony osobiście w
godzinach pracy Biura KGOF lub na dyżurze sekretarzy KGOF (dane kontaktowe dostępne
są stronie: http://ptfilozofia.pl/kontakt/ ). KGOF przyjmuje także przesłany pocztą
elektroniczną na adres biura KGOF skan podpisanego wniosku.

