ZAŁĄCZNIK

NR 2

DO REGULAMINU OLIMPIADY
TEOLOGII KATOLICKIEJ W ROKU
SZKOLNYM 2021/22
Na podstawie § 11gcb ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. z późn. zmianami w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, nr 493, 530) wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie
Olimpiady Teologii Katolickiej, zwanego dalej Regulaminem.
§1
1. § 9 ust. 5 Regulaminu przyjmuje brzmienie następujące:
„Do zawodów III stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli jedno
z trzech pierwszych miejsc w zawodach II stopnia”.
2. W razie dalszych ograniczeń związanych z COVID-19, Komitet Główny zastrzega sobie
możliwość zmiany § 9 ust. 5 Regulaminu i zakwalifikowanie do zawodów centralnych
uczestników Olimpiady, którzy zajęli pierwsze miejsce albo jedno z dwóch pierwszych
miejsc w zawodach II stopnia.
3. W wypadku opisanym w § 1 ust. 2 niniejszego Załącznika Uczestnicy, którzy zajęli trzecie miejsce albo drugie lub trzecie i zdobyli przynajmniej 50% liczby punktów, uzyskają
status finalistów Olimpiady.
4. W wypadku, gdy zawody Olimpiady odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość zdalnego rozwiązywania testów, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, Komitet Główny może skrócić czas przeznaczony na
rozwiązywanie testu, określony odpowiednio w § 8 ust. 3, § 9 ust. 3 i § 10 ust. 2. Decyzja Komitetu Głównego odnosi się do danego etapu i zostaje podana do wiadomości w
formularzu testu”.
5. W wypadku, gdy część uczestników etapu I lub II znajduje się na kwarantannie lub w
izolacji, a deklarują chęć uczestnictwa w Olimpiadzie, można im umożliwić udział w
formie zdalnego rozwiązywania testów, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, stosując przepisy ust. 4. Decyzję podejmuje odpowiednio Komitet Diecezjalny i
Komitet Główny.
§2
Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 2 listopada 2021 roku i odnoszą się do organizacji Olimpiady w roku szkolnym 2021/22.
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