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HARMONOGRAM  

OLIMPIADY WIEDZY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

w roku 2022/2023 
 

Maj 
2022 

 

Opracowanie i złożenie oferty na realizację zadania publicznego   
 „Organizacja i przeprowadzenie turniejów i olimpiad tematycznych  
związanych z wybraną dziedziną wiedzy w latach szkolnych 2022/2023, 
2023/2024, 2024/2025”  wraz z niezbędnymi dokumentami. 

Czerwiec/Lipiec 
2022 

 

Przeprowadzenie ostatecznych uzgodnień z MEiN dotyczących finansowania  
i wymogów organizowania kolejnych edycji Olimpiady. Podpisanie umowy na 
realizację w/w zagadania; 
Komitet Główny Olimpiady 
• Uzgodnienie i zatwierdzenie Harmonogramu realizacji poszczególnych 

etapów XLV Olimpiady. 
• Przesłanie do MEiN terminów przeprowadzenia kolejnych etapów 

Olimpiady. 
• Przekazanie do MEiN Informacji statystycznej. 
• Opublikowanie na stronie internetowej organizatora Regulaminu Olimpiady 

WGiK, Programu oraz Harmonogramu Olimpiady. 
• Ustalenie miejsca odbycia zawodów II i III stopnia. 
• Zlecenie opracowania pytań na etap szkolny XLV edycji Olimpiady.  
• Przeprowadzenie wstępnych uzgodnień z bezpośrednimi organizatorami, tj. 

Dyrektorem Szkoły i Zarządem Oddziału SGP, dotyczących możliwości  
i warunków zorganizowania zawodów II i III stopnia Olimpiady. 

Wrzesień 
2022 

 

Komitet Główny Olimpiady 
• Opracowanie i zatwierdzenie Szczegółowych wytycznych kolejnej edycji 

Olimpiady. 
• Opublikowanie na stronie internetowej organizatora Szczegółowych 

wytycznych. 
• Przekazanie szkołom informacji o wymaganiach dotyczących udziału 

w Olimpiadzie oraz zgłoszenia uczestnictwa. 
• Powołanie składu Jury Olimpiady. 
• Powołanie przez  Dyrektorów Szkół, w porozumieniu z Prezesami Oddziałów, 

SGP  Komisji Szkolnych Olimpiady. 
• Zatwierdzenie przez Komitet Główny zestawu pytań i zadań na etap szkolny 

Olimpiady. 
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Październik 
2022 

 

• Do 1.10. 2022 r. –- zgłoszenie przez szkoły uczestnictwa w kolejnej edycji 
Olimpiady.  

• Przekazanie szkołom, które zgłoszą udział w Olimpiadzie, zestawu pytań  
i zadań w formie zaszyfrowanych plików pdf na adresy wskazane  
w zgłoszeniu siedem dni przed rozpoczęciem zawodów. 

• Przesłanie na wskazane przez szkoły w zgłoszeniu  numery telefonów hasła 
do plików zawierających pytania i zadania o godz. 8.00 w pierwszym dniu  
etapu szkolnego Olimpiady. 

• Przeprowadzenie w ciągu dwóch dni zawodów I stopnia – etap szkolny: 
− 27.10.2022 r. – zadania pisemne i pytania testowe, 
− 28.10.2022 r. – zadania praktyczne (sprawdzian terenowy). 

Wszystkie szkoły rozpoczynają zawody o tej samej godzinie określonej 
w Szczegółowych Wytycznych. 
• Wystąpienie z wnioskami o patronaty honorowe. 

Listopad 
2022 

 

• Do 15.11.2022 r. –  podsumowanie przez szkoły przebiegu zawodów 
pierwszego stopnia i przekazanie do Komitetu Głównego protokołów  
i dokumentów określonych w Regulaminie Olimpiady oraz nazwisk trzech 
kandydatów proponowanych do zakwalifikowania do zawodów II stopnia.  

Komitet Główny Olimpiady 
• Przeanalizowanie przekazanych przez szkoły protokołów z etapu szkolnego. 
• 21.11.2022 r. – przekazanie wybranym szkołom polecenia przesłania (w 

terminie do 22.11.2022 r.) skanów prac uczniów wytypowanych przez szkołę 
do II etapu. 

• Do 27.11.2022 r. – skierowanie do Jury Olimpiady wniosku o sprawdzenie  
(w terminie do 6.12.2022 r.) prac uczestników z wybranych szkół. 

Grudzień 
2022 

 

Komitet Główny Olimpiady 
• Do 10.12.2022 r. – przekazanie do szkół informacji dotyczącej wyników 

weryfikacji. (Decyzje Jury są prawomocne siedem dni po powiadomieniu 
szkół o wynikach weryfikacji). 

Styczeń 
2023 

 

Komitet Główny Olimpiady: 
• Ustalenie, na podstawie wyników weryfikacji etapu szkolnego, listy 

uczestników reprezentujących szkoły w zawodach II stopnia.  
• Do 15.01.2023 r. ogłoszenie na stronie internetowej Zarządu Głównego SGP 

listy szkół i osób zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego Olimpiady.  
• Powiadomienie szkół o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu zespołu 

reprezentującego szkołę do drugiego etapu Olimpiady (etapu 
międzyszkolnego). 

• Zlecenie zespołom specjalistów opracowania zadań i pytań na etapy 
międzyszkolny i centralny. 

• Opracowanie i przekazanie do MEiN w terminie do 15.01.2023 r. 
sprawozdania z realizacji I etapu  zadania.  

Luty  
2023 

 

• Ustalenie przez Komitety Organizacyjny i Główny Olimpiady szczegółowego 
programu przebiegu zawodów drugiego i trzeciego stopnia wraz z kalkulacją 
kosztów. 

Marzec 
2023 

 

• Przekazanie do Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia MEiN 
informacji dotyczącej kolejnej edycji olimpiady organizowanej w roku 
szkolnym 2024/2025 wraz z wykazem zawodów, w których laureaci i finaliści 
są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie. 
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Kwiecień 
2023 

 

• Przeprowadzenie zawodów II i III stopnia. 
− 12.04.2023 r. (przeddzień zawodów) przyjazd uczestników i 

zakwaterowanie. 
• Zawody II stopnia – etap międzyszkolny: 

− 13.04.2023 r. pierwszy dzień - rozwiązanie zadań tekstowych i pytań 
testowych, 

− 14.04.2023 r. drugi dzień - sprawdzian umiejętności praktycznych. 
Ogłoszenie przez Jury wyników zawodów II stopnia: 

− klasyfikacji zespołowej w zawodach międzyszkolnych, 
− nazwisk 20. uczestników zakwalifikowanych do zawodów 

III stopnia. 
− 15.04.2023 r. trzeci dzień – zawody III stopnia – etap centralny 

1. część zawodów – rozwiązanie zadań testowych w czasie 30 min. 
Ogłoszenie wyników i listy uczestników zakwalifikowanych do finału. 

2. część zawodów – finał. 
• Ogłoszenie przez przewodniczącą Jury wyników Olimpiady, tj. klasyfikacji 

indywidualnej i zespołowej. 
• Uroczyste zakończenie Olimpiady 

Wręczenie zaświadczeń i dyplomów oraz nagród rzeczowych laureatom, 
finalistom i zwycięskim zespołom szkolnym oraz szkole organizującej w 
danym roku Olimpiadę. 

• Opublikowanie informacji i wyników z przebiegu II i III etapu na stronie 
internetowej SGP oraz w czasopismach branżowych. 

Maj 
2023 

 

• Podsumowanie przez Komitet Główny przebiegu i wyników Olimpiady. 

Czerwiec 
2023 

• Przekazanie do MEiN terminów przeprowadzenia XLVI edycji Olimpiady oraz 
Informacji statystycznej. 

 
 
 
       Przewodnicząca Komitetu Głównego 
 
        dr inż. Maria Gadomska 
 
     
 
 
2022-2023 Harm 


