REGULAMIN OLIMPIADY
WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

§1
Cele Olimpiady
-

rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów w dziedzinie geodezji i
kartografii,
odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz ich zainteresowań zawodowych,
rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia oraz do wykonywania
zawodu
stworzenie młodzieży szkolnej i nauczycielom możliwości szlachetnego
współzawodnictwa.

§2
Organizator Olimpiady
1. Organizatorem Olimpiady jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
współdziałający w tym zakresie z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Głównym
Geodetą Kraju.
2. Całokształt spraw organizacyjnych Olimpiady prowadzi, powołany przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i
Kartograficznej, zwany dalej Komitetem Głównym.
3. Komitet Główny spełnia też funkcje Komitetów Okręgowych i prowadzi sprawy
organizacyjne związane z przeprowadzeniem zawodów okręgowych.
4. Członków Komitetu Głównego powołuje się na okres kadencji Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
5. Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
wybiera ze swego grona Komitet Główny w głosowaniu jawnym.
6. Siedziba Komitetu Głównego mieści się w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel/fax 0 22
826-87-51.
7. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej jest organizowana jako trójstopniowe
zawody o zasięgu ogólnokrajowym i odbywa się w etapach określonych w § 3 pkt. 2.
8. Etap szkolny przeprowadza Komisja Szkolna Olimpiady powoływana przez właściwy
terytorialnie Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w porozumieniu z
Dyrektorem Szkoły.
9. Bezpośrednim organizatorem etapu okręgowego i etapu centralnego Olimpiady jest
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich z Technikum Geodezyjnym na
obszarze działania Zarządu Oddziału, ustalany corocznie przez Komitet Główny.
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10. Celem sprawnego przeprowadzenia etapu okręgowego i etapu centralnego oraz
koordynacji prac etapu szkolnego Olimpiady, Komitet Główny powołuje corocznie na
wniosek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich - Komitet Organizacyjny
Olimpiady.

§3
Organizacja Olimpiady
1. Olimpiadę Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej przeprowadza Komitet Główny
Olimpiady wraz z Komitetem Organizacyjnym oraz Komisjami Szkolnymi.
2. Olimpiada organizowana jest jako zawody trzystopniowe o zasięgu ogólnopolskim i
odbywa się w etapach:
- zawody pierwszego stopnia – etap szkolny,
- zawody drugiego stopnia - etap okręgowy,
- zawody trzeciego stopnia – etap centralny.
3. W czasie trwania Olimpiady prowadzona jest punktacja wyników według zasad
określonych w § 10 niniejszego regulaminu.
4. Ocenę punktową wyników etapu szkolnego przeprowadza zespół Jurorów wyłoniony
przez Komisję Szkolną Olimpiady.
Protokół z etapu szkolnego z podaniem liczby uczestników oraz nazwisk 3 (trzech)
zwycięzców przekazywany jest do Komitetu Głównego Olimpiady.
5. Ocenę punktową wyników etapu okręgowego i etapu centralnego przeprowadza 10.
osobowe Jury Olimpiady, którego skład ustala Komitet Główny Olimpiady. Na członków
Jury powołuje się pracowników naukowych uczelni geodezyjnych i wybitnych praktyków.
6. Na podstawie liczby zdobytych punktów w etapie okręgowym Jury Olimpiady ustala
klasyfikację drużynową oraz w ramach klasyfikacji indywidualnej ustala 10 najlepszych
uczestników kwalifikując ich do uczestnictwa w etapie centralnym.
7. Po zakończeniu etapu centralnego następuje oficjalne ogłoszenie wyników w klasyfikacji
zespołowej i indywidualnej oraz rozdanie dyplomów i nagród.
8. Wszelkie wyniki i ustalenia Jury na etapie okręgowym i centralnym są protokołowane.
Dokumentacja z zawodów jest przekazywana przez Komitet Organizacyjny do Komitetu
Głównego Olimpiady. Ustalenia Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu po
zakończeniu Olimpiady.

§4
Komitet Główny Olimpiady
1. Komitet Główny Olimpiady składa się z co najmniej 10 członków, wśród których znajdują
się:
- przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
- przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki,
- przedstawiciel Głównego Geodety Kraju,
- nauczyciele akademiccy,
- nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół geodezyjnych,
- wybitni praktycy.
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2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek organizatorów skład Komitetu Głównego, w
trakcie kadencji może być powiększony o nowych członków.
3. Komitet Główny Olimpiady:
a) opracowuje co roku Szczegółowe Wytyczne Olimpiady dotyczące organizacji
zawodów wszystkich stopni, zawierające zakres tematyczny, jednolity sposób oceny
prac pisemnych, zadań praktycznych i wypowiedzi ustnych oraz kalendarz zawodów
poszczególnych stopni,
b) zleca zespołom specjalistów przygotowanie i zatwierdza zadania testowe, tekstowe,
praktyczne oraz zestawy pytań ustnych dla uczestników zawodów poszczególnych
stopni, według zakresu programu określonego w § 8,
c) określa rodzaj i parametry sprzętu geodezyjnego niezbędnego do wykonania
sprawdzianu umiejętności praktycznych,
d) organizuje dostarczenie tematów i zadań dla Jury etapu szkolnego, etapu okręgowego
i etapu centralnego zapewniając zachowanie tajności,
e) zabiega u organizatorów i innych instytucji o zapewnienie funduszy na pokrycie
wydatków związanych z organizacją Olimpiady i nagrodami,
f) ustala miejsce na którym będą realizowane etap okręgowy i etap centralny,
g) przesyła preliminarz wydatków etapu okręgowego i etapu centralnego do
zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego SGP,
h) zatwierdza skład Komitetu Organizacyjnego,
i) udziela wyjaśnień i instrukcji Komitetowi Organizacyjnemu Olimpiady oraz
Komisjom Szkolnym Olimpiady,
j) ustala liczbę uczestników etapu szkolnego reprezentujących daną szkołę w etapie
okręgowym,
k) przyznaje nagrody i dyplomy laureatom i finalistom olimpiady oraz wydaje
zaświadczenia o uczestnictwie w zawodach drugiego i trzeciego stopnia (okręgowych
i centralnych),
l) gromadzi dokumentację dotyczącą organizacji i przebiegu Olimpiady, w tym
protokoły jury oraz listy laureatów i finalistów.
4. Uchwały Komitetu Głównego zapadają zwykłą większością głosów osób uczestniczących
w zebraniu.
5. Uchwały Komitetu Głównego dotyczące ustalenia tematów i zadań na poszczególne stopnie
Olimpiady są tajne do czasu rozpoczęcia zawodów.
6. Pracami Komitetu Głównego kieruje przewodniczący, który:
- czuwa nad całokształtem prac Komitetu,
- zwołuje posiedzenia Komitetu,
- przewodniczy na posiedzeniach,
- reprezentuje Komitet na zewnątrz.
§5
Komitet Organizacyjny Olimpiady

1. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą przedstawiciele: Zarządu Oddziału
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Szkoły
Geodezyjnej oraz przedsiębiorstw i instytucji działających w zakresie geodezji i
kartografii na terenie na którym odbywają się drugi i trzeci etap Olimpiady.
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2. Komitet Organizacyjny składa się z przewodniczącego, sekretarza i członków powołanych
w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie Komitetu. Co najmniej jeden z
członków Komitetu powinien mieć stopień naukowy doktora. Pracami Komitetu kieruje
przewodniczący.
3. Komitet Organizacyjny powoływany jest corocznie przez Komitet Główny.
4. Komitet Organizacyjny może również organizować zawody na etapie szkolnym w swoim
okręgu.
5. Komitet Organizacyjny Olimpiady zapewnia sprawne przeprowadzenie zawodów
drugiego i trzeciego stopnia, a w szczególności:
a) ustala miejsce przeprowadzenia zawodów drugiego i trzeciego stopnia Olimpiady
b) przygotowuje preliminarz kosztów Olimpiady dla Komitetu Głównego,
c) organizuje dostarczenie odpowiedniego sprzętu geodezyjnego dla uczestników
zawodów drugiego stopnia Olimpiady,
d) zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników i organizatorów,
e) przygotowuje zaproszenia, afisze informacyjne, znaczki, plakietki, dyplomy, itp.
f) opracowuje sprawozdanie z przebiegu zawodów drugiego i trzeciego stopnia
Olimpiady, które wraz z dokumentacją przekazuje Komitetowi Głównemu.

§6

Komisje Szkolne Olimpiady
1. W skład Komisji Szkolnej Olimpiady wchodzą przedstawiciele Zarządu Oddziału
Stowarzyszenia Geodetów Polskich i rady pedagogicznej szkoły geodezyjnej, w liczbie
pozwalającej na prawidłową realizację zawodów.
2. Komisja Szkolna organizuje zawody na etapie szkolnym; dba o zachowanie tajności
zadań; kwalifikuje uczestników do zawodów drugiego stopnia.
3. Zadania Komisji Szkolnej Olimpiady:
- ukonstytuowanie się, podział obowiązków, wyłonienie zespołu jury,
- merytoryczna i organizacyjna współpraca z Komitetem Organizacyjnym Olimpiady,
- przygotowanie i przeprowadzenie zawodów pierwszego stopnia,
- podsumowanie przebiegu zawodów pierwszego stopnia i opracowanie sprawozdania.

§7
Prawa i obowiązki Komisji Szkolnych Olimpiady
1. Przed przystąpieniem do wykonywania każdego ze sprawdzianów przewodniczący
Komisji Szkolnej zapoznaje uczestników z regulaminem Olimpiady.
2. Komisje Szkolne Olimpiady mają prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu
Olimpiady i Szczegółowych Wytycznych w razie wątpliwości, w czasie trwania zawodów
pierwszego stopnia, w zakresie dotyczącym tego stopnia Olimpiady.
3. Wszystkie ustalenia Komisji Szkolnych Olimpiady są protokołowane, a następnie
przekazywane do Komitetu Organizacyjnego Olimpiady.
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4. Reklamacje dotyczące spraw orzekanych przez Komisję lub Jury muszą być zgłaszane
natychmiast po ogłoszeniu wyników oraz rozpatrzone przez te ciała bezzwłocznie, a
werdykt z uzasadnieniem podany do wiadomości uczestników.

§8
Zakres programu Olimpiady
Olimpiada obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne uczniów
ponadgimnazjalnych szkół geodezyjnych z podstawowych przedmiotów specjalistycznych w
dziedzinie geodezji i kartografii według niżej podanego zakresu wiedzy:
1) w zawodach pierwszego stopnia, szkolnych - wystarczające do uzyskania oceny
bardzo dobrej z przygotowania zawodowego na zakończenie nauki,
2) w zawodach drugiego stopnia, okręgowych - wystarczające do uzyskania oceny
celującej z przygotowania zawodowego na zakończenie nauki,
3) w zawodach trzeciego stopnia, centralnych - wskazanym w programie olimpiady.

§9
Uczestnicy Olimpiady
W Olimpiadzie mogą brać w udział uczniowie ponadgimnazjalnych szkół geodezyjnych
(techników geodezyjnych i policealnych szkół geodezyjnych). Udział w Olimpiadzie jest
dobrowolny.

§ 10
Kryteria oceny uczestników zawodów Olimpiady
1. Dla każdego etapu Olimpiady prowadzona jest punktowa klasyfikacja uczestników.
2. Punktację eliminacji klasowych (jeżeli takie są organizowane) przeprowadza Szkolna
Komisja Eliminacyjna w zależności od przyjętej formy przeprowadzania eliminacji w
klasach.
3. Punktową klasyfikację uczestników przeprowadzają;
a) na zawodach pierwszego stopnia – zespół jurorów wyłoniony przez Komisję Szkolną
Olimpiady.
b) na zawodach drugiego i trzeciego stopnia Jury Olimpiady powołane przez Komitet
Główny.
4. Dla zawodów pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady punktacji:
a) za rozwiązanie każdego z 4 zadań pisemnych uczestnik zawodów może otrzymać
od 0 do 20 punktów. W ten sposób maksymalna liczba punktów za bardzo dobrze
wykonane 4 zadania wynosi 80 pkt.
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b) za każdą poprawną odpowiedź na pytanie testowe uczestnik otrzymuje 1 pkt.
Liczba pytań testowych wynosi 80, maksymalna liczba punktów do uzyskania za
pytania testowe wynosi 80.
c) za każde z dwóch zadań praktycznych uczestnik otrzymuje od 0 do 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania za sprawdzian praktyczny wynosi 40 pkt.
d) uczestnik zawodów szkolnych może osiągnąć maksymalnie 200 pkt.
5. Dla zawodów drugiego stopnia obowiązują następujące zasady:
a) punktację indywidualną każdego uczestnika zawodów okręgowych przeprowadza
się podobnie jak w zawodach pierwszego stopnia z wyłączeniem punktów za
sprawdzian praktyczny, to znaczy zgodnie z pkt. 4 a), b) niniejszego regulaminu.
b) punktację drużynową dla współzawodnictwa szkół otrzymuje się przez
zsumowanie punktów zdobytych indywidualnie przez wszystkich 3 uczestników
reprezentujących daną szkołę, plus punkty zdobyte przez zespół za sprawdzian
praktyczny (maksymalnie 100 pkt.). Maksymalna liczba punktów w rywalizacji
zespołowej może wynieść 580 pkt. Na podstawie liczby punktów uzyskanych
przez poszczególne reprezentacje szkolne Jury ustala ostateczną klasyfikację
drużynową.
6. Dla zawodów trzeciego stopnia obowiązują następujące zasady:
- uczestnik (finalista) oceniany jest przez zespół pięciu członków jury (wskazany
przez przewodniczącego) w ten sposób, że każdy z członków zespołu przyznaje za
odpowiedź na jedno pytanie z zestawu składającego się z czterech pytań od 0 do 5
punktów. Sekretarz Jury sumuje punkty 5 członków zespołu. Maksymalna liczba
punktów za jedno pytanie może wynieść 25, za udział w zawodach trzeciego stopnia
100 pkt.
7. Decyzje Komisji Szkolnych Olimpiady na etapie szkolnym oraz Jury na etapie okręgowym
i centralnym są ostateczne po upływie 30 minut od ogłoszenia ich wyników, jeśli w tym
czasie nie zgłoszono protestu w formie pisemnej przewodniczącemu Jury.
8. Komisja Szkolna Olimpiady oraz Jury odpowiednie dla etapu okręgowego i etapu
centralnego zamieszcza w sprawozdaniu informację o merytorycznej treści protestu wraz z
jego rozstrzygnięciem i uzasadnieniem.
9. Od werdyktu Jury będącego odpowiedzią na złożony protest nie przysługuje odwołanie.

§ 11
Kryteria kwalifikowania uczestników
1. Podstawą zakwalifikowania uczestników Olimpiady do zawodów kolejnych stopni jest
ilość punków uzyskanych w klasyfikacji przeprowadzonej według zasad określonych w §10.
2. Do zawodów drugiego stopnia – etapu okręgowego zostają zakwalifikowani trzej
uczestnicy etapu szkolnego, którzy uzyskali największą ilość punktów za rozwiązanie zadań
pisemnych, testowych i sprawdzianu praktycznego.
3. W wyniku przeprowadzenia zawodów drugiego stopnia Jury ustala klasyfikację drużynową
na podstawie ilości punktów uzyskanych przez reprezentacje szkół według zasad określonych
w § 10 pkt. 5 b.
4. Do zawodów trzeciego stopnia – etapu centralnego zostaje zakwalifikowanych 10.
uczestników etapu okręgowego, którzy uzyskali największą ilość punktów za rozwiązanie
zadań pisemnych i zadań testowych na zawodach drugiego stopnia określonych według
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kryteriów podanych w § 10 pkt. 5 a. Liczba ta może ulec zwiększeniu w wypadku gdy kilku
uczestników pretendujących do 10. miejsca uzyska tę samą ilość punktów.
5. Trzej uczestnicy zawodów trzeciego stopnia – etapu centralnego, którzy uzyskali kolejno
największą ilość punktów według kryteriów określonych w § 10 pkt. 6 uzyskują tytuł laureata
Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Liczba ta może ulec zwiększeniu w
wypadku gdy kilku uczestników pretendujących do 3. miejsca uzyska tę samą ilość punktów.
6. Pozostali uczestnicy etapu centralnego uzyskują tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy
Geodezyjnej i Kartograficznej.
§ 12
Nagrody Olimpiady
1. Dla uczestników Olimpiady przewidziane są nagrody w postaci dyplomów, nagród
rzeczowych oraz uprawnień.
2. W zawodach pierwszego stopnia:
a) rozdziału nagród dokonuje Komisja Szkolna i Jury
b) nagrody rzeczowe otrzymują trzej najlepsi uczestnicy zawodów
3. W zawodach drugiego i trzeciego stopnia:
a) przewiduje się nagrody zespołowe i indywidualne,
b) rozdziału nagród dokonuje Komitet Główny i Jury w uzgodnieniu z Komitetem
Organizacyjnym.
4. Uprawnienia mogą być przyznawane uczniom zakwalifikowanym do etapu centralnego
oraz laureatom indywidualnym Olimpiady. Uprawnienia te określają odrębne przepisy.
5. Komitet Główny wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia według wzoru określonego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.
U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

§ 13
Finansowanie Olimpiady
1. Wydatki związane z organizacją zawodów pokrywane są z dotacji organizatorów
Olimpiady określonych w § 2 pkt.1 niniejszego regulaminu oraz inne wspomagające ją
instytucje.
2. Preliminarz kosztów związanych z Olimpiadą, opracowany przez Komitet Organizacyjny i
akceptowany przez Komitet Główny, zatwierdza Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

§14
Postanowienia końcowe

7

1. Komitet Organizacyjny zobowiązany jest po zakończeniu Olimpiady przesłać protokół
Jury i sprawozdanie do Komitetu Głównego oraz wszystkich szkół biorących udział w
Olimpiadzie w terminie 14 dni od jej zakończenia.
2. Komitet Główny Olimpiady gromadzi dokumentację dotyczącą olimpiady zgodnie z
przepisem § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.
U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), a w szczególności:
a) dokumentację w sprawie powołania Olimpiady,
b) prace pisemne uczestników zawodów trzeciego stopnia ( z zawodów trzeciego i
drugiego stopnia) z ostatnich dwóch lat,
c) informatory Olimpiady i tematy zawodów,
d) listy laureatów, finalistów i nauczycieli, którzy przygotowywali laureatów do
Olimpiady.
3. Komitet Organizacyjny Olimpiady gromadzi dokumentację związaną organizacją zawodów
drugiego i trzeciego stopnia.
4. Szkolna Komisja Olimpiady gromadzi przez okres dwóch lat dokumentację związaną z
przeprowadzeniem zawodów pierwszego stopnia, w tym w szczególności:
a) prace pisemne uczestników zawodów pierwszego stopnia,
b) protokoły jury z ocenami prac i kwalifikowaniem uczestników do zawodów drugiego
stopnia.

Warszawa, wrzesień 2010 r.
Przewodniczący Komitetu Głównego

mgr inż. Andrzej Szymczak

Zatwierdzam

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

reg-2010
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