Poradnik
dla Komitetów Okręgowych
XXX Olimpiady Filozoficznej
Otrzymaliście Państwo nr 48 Biuletynu OF oraz Informator XXX OF, zawierający
najważniejsze dane dotyczące obecnej edycji OF, m.in.: Kalendarz, Regulamin, Program,
tematykę eliminacji okręgowych oraz centralnych. Informacje te znajdą Państwo również na
stronie internetowej PTF (www.ptfilozofia.pl). Niniejszy Poradnik jest uzupełnieniem tych
materiałów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi w nim informacjami.
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I. KALENDARZ XXX OF
Etap szkolny:
5 listopada 2017 r. – termin nadsyłania oświadczeń o odpowiedzialności finansowej
sekretarzy Komitetów Okręgowych;
14 listopada 2017 r. – termin nadsyłania rozliczeń finansowych zawodów pierwszego
stopnia;
15 listopada 2017 r. – termin nadsyłania propozycji pytań do testu na etap okręgowy XXX
OF, a także przewidywaną liczbę uczestników etapu szkolnego XXX OF;
15 listopada 2017 r. - termin nadsyłania składu komisji egzaminacyjnych na etap
szkolny i krótki biogram recenzentów
30 listopada 2017 r. – ostateczny termin przyjmowania prac z zawodów pierwszego stopnia;
12 grudnia 2017 r. – termin nadsyłania umów o dzieło nieautorskie członków komisji
(recenzentów prac).
15 grudnia 2017 r. – ogłoszenie wyników zawodów pierwszego stopnia;
Etap okręgowy
4 stycznia 2018 r. – termin nadsyłania zapotrzebowania na testy na eliminacje pisemne;
4 stycznia 2018 r. - termin nadsyłania składu komisji egzaminacyjnej na zawody
okręgowe i krótki biogram recenzentów
28 stycznia 2018 r. – termin nadsyłania preliminarzy kosztów etapu okręgowego XXX OF
oraz propozycji tematów (wraz z bibliografią) na etap szkolny XXX OF;
10 lutego 2018 r. – eliminacje pisemne zawodów drugiego stopnia (etap okręgowy);
20 lutego 2018 r. – ostateczny termin wysyłania dokumentacji zawodów drugiego stopnia;
5 marca 2018 r. – termin wysyłania rozliczeń finansowych zawodów drugiego stopnia;
15 marca 2018 r. – termin nadsyłania umów;
15 marca 2018 r. – termin nadsyłania propozycji tematów do zawodów pierwszego stopnia
XXX Olimpiady Filozoficznej;
Etap centralny
14 kwietnia 2018 r. – zawody trzeciego stopnia

II. ZASADY ORGANIZACYJNE
ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA
Zawody

pierwszego

stopnia

(etap

szkolny)

polegają

na

napisaniu

przez

uczestnika eseju na jeden z zaproponowanych w Programie XXX Olimpiady Filozoficznej
tematów. Tematy oraz propozycje bibliograficzne dostępne są na stronie internetowej
www.ptfilozofia.pl.
Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zawodów pierwszego stopnia jest wypełnienie
(najlepiej komputerowo) karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 – zgłoszenie uczestnictwa)
i przesłanie lub osobiste doręczenie jej razem z pracą do właściwego Komitetu Okręgowego
wraz z oświadczeniem, że praca została napisana samodzielnie. Jeśli praca ma charakter
wydruku komputerowego, to powinna spełniać standardy maszynopisu (czcionka Times New
Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, papier biały A4, marginesy 2,5 cm), a ponadto nie
przekraczać 20 stron maszynopisu i być podpisana przez autora.
Prace oceniane są przez jednego recenzenta. Prosimy, aby sekretarz KOOF wcześniej (tj. do
dnia 15 listopada) przesłał do KGOF skład komisji egzaminacyjnej na zawody szkolne, wraz
z krótkim biogramem recenzentów. Radzimy, żeby byli to stali recenzenci i raczej w
ograniczonej liczbie, co pozwala na porównywalną ocenę prac. Pozwoli również na większe
honoraria i zmniejszy liczbę umów. Ocena pracy składa się z dwóch elementów: oceny
punktowej oraz oceny opisowej. Recenzentów prosimy o sporządzenie (najlepiej
komputerowo) protokołu wedle załączonego wzoru (załącznik nr 2 – arkusz oceny pracy)
oraz opatrzenie go wyraźnymi podpisami. Ogłoszenie wyników etapu szkolnego powinno
nastąpić nie później niż 15 grudnia 2017 r. Odpowiednio wcześniej należy powiadomić
uczestników o sposobie ogłoszenia wyników.
Przypominamy, że sekretarze KOOF powinni przygotować sprawozdanie merytoryczne z I
etapu, a także imienny wykaz uczniów biorących udział w etapie szkolnym. Wykaz ten
powinien zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, a także informację o
powiecie na terenie którego znajduje się szkoła.
ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA
Zawody drugiego stopnia składają się jedynie z eliminacji pisemnych (10 lutego 2018 r.). Do
dnia 4 stycznia sekretarze KOOF zobligowani są do przesłania do KGOF informacji o
składzie komisji egzaminacyjnej, zwierającej krótkie biogramy recenzentów. W tym miejscu

prosimy, aby zwrócili Państwo uwagę na zjawisko konfliktu interesów i starali się nie
dopuścić do jego zaistnienia.
Ponieważ ocena prac pisemnych na etapie okręgowym obejmuje punktową ocenę testu, która
nie może być przedmiotem „Umowy o dzieło nieautorskie”, oraz ocenę eseju, to żeby
uprościć całą procedurę, proponujemy ograniczyć ocenę eseju także do oceny punktowej,
ponieważ prace te i tak będą powtórnie oceniane przez Komisję działającą przy KGOF. W
przypadkach, w których uznacie Państwo to za szczególnie uzasadnione, można oczywiście
dołączyć pisemne uzasadnienie.
Aby ułatwić ocenę esejów przesyłamy Państwu obowiązującą wykładnię interpretacyjną
kryteriów oceny w postaci deskryptorów, tj. opisów służących bardziej precyzyjnemu
przyznawaniu punktów za esej. (Załącznik nr 8) Z deskryptorów będzie korzystała komisja
kwalifikująca.
Liczbę uzyskanych przez uczestnika punktów należy wpisać w odpowiednie miejsca do
Protokołu egzaminu pisemnego (załącznik nr 3). Przypominamy, że Komitety Okręgowe
rekomendują uczestników do finału. Kwalifikację do finału uczestnicy Olimpiady uzyskują
dopiero po ogłoszeniu listy finalistów na stronie internetowej PTF oraz wysłaniu imiennie do
każdego z uczestników decyzji o zakwalifikowaniu do finału.
W terminie 10 dni roboczych od przeprowadzenia eliminacji należy wysłać do KGOF:
1. zestawienie wyników eliminacji I i II stopnia (załącznik nr 4);
2. pełną dokumentację uczestników zawodów pierwszego i drugiego stopnia, których
Komitet Okręgowy proponuje do zawodów trzeciego stopnia, tj.;
- zgłoszenie uczestnictwa w OF;
- pracę z etapu szkolnego wraz z arkuszem oceny pracy. Praca z etapu szkolnego powinna być
nadesłana w formie znormalizowanego wydruku komputerowego (papier A4, marginesy 2,5
cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza) oraz w formie elektronicznej
na płycie CD podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika lub przesłana na adres
olimpiad@ifispan.waw.pl;
- prace (esej i test) z etapu okręgowego wraz z protokołami oceny.
Do 4 stycznia 2018 r. należy przesłać zapotrzebowanie na testy eliminacji pisemnych
zawodów drugiego stopnia. Prosimy o podanie dokładnej i realnej liczby testów, bez
uwzględniania testów zapasowych.

Należy przesyłać jedynie prace tych uczestników, których KO rekomenduje do zawodów
trzeciego stopnia. Warunkiem dopuszczenia rekomendowanego przez Komitet Okręgowy
uczestnika do finału jest przesłanie pełnej dokumentacji. W tym roku po raz kolejny zostanie
powołana komisja kwalifikująca, która sprawdzi nadesłane dokumenty pod względem
formalnym i merytorycznym. Do komisji zostaną zaproszeni przedstawiciele KGOF i KOOF
(ze względów technicznych i finansowych nie możemy uwzględnić wszystkich komitetów
okręgowych, ale co roku staramy się włączać kolejne komitety i ich jurorów). Komisja
przygotowuje listę osób zakwalifikowanych do finału.
Wszystkie ankiety i protokoły powinny być wypełnione dokładnie i czytelnie, najlepiej
komputerowo. Nieczytelne i niekompletne ankiety powodują powstawanie przekłamań, z tego
powodu tego rodzaju dokumentacja może być odsyłana.
Po zakończeniu zawodów drugiego stopnia należy dokonać zwięzłej oceny merytorycznej
oraz sporządzić informację statystyczną obejmującą:
- liczbę uczestników przystępujących do zawodów pierwszego i drugiego stopnia;
- liczbę i typy szkół, w których uczą się uczestnicy;
- liczbę opiekunów, liczbę udzielonych konsultacji.
Oczekujemy również na Państwa uwagi dotyczące organizacji i przebiegu Olimpiady.
WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE OF
W tym roku MEN ze względu na reformę edukacji polecił organizatorom olimpiad
wprowadzić do regulaminów zmiany, które będą uwzględniały proces wygaszania
gimnazjów. Nakazane zmiany odnaleźć można w par. 3.2 i nie mają one bezpośredniego
wpływu na przebieg obecnej edycji OF.
Przy tej okazji jednak zdecydowaliśmy się wprowadzić drobne uściślenia w trybie
odwoławczym par. 6.2

UWAGI
 Osoby rekomendowane do zawodów centralnych, nie są automatycznie kwalifikowane
do finału. Listę uczestników finału publikuje KGOF po sprawdzeniu prac przez
komisję kwalifikującą i opracowaniu rankingu najlepszych prac w skali całego kraju.

 Procedura odwoławcza została precyzyjnie opisana i opublikowana w Informatorze
oraz na stronie internetowej;
 Sekretarz KGOF, zanim zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do
zawodów

centralnych,

prześle

sekretarzom

komitetów

okręgowych

ranking

opracowany przez komisję kwalifikacyjną;
 Prosimy, aby sekretarz KOOF odpowiednio wcześniej zgłosił do Biura KGOF
informacje o składach komisji egzaminacyjnych w trakcie zawodów szkolnych i
okręgowych. Organizator, a więc Polskie Towarzystwo Filozoficzne, biorąc
odpowiedzialność za sprawny i rzetelny przebieg OF, musi znać egzaminatorów.
 Pragniemy przypomnieć, iż Komitety Okręgowe powinny dysponować aktualnymi
pieczęciami: z nazwą i adresem Komitetu, z nazwiskami Przewodniczącego i
Sekretarza. Wzory tych pieczęci, które uległy zmianom, prosimy przesłać do biura
KGOF. Prosimy także, aby dokumentacja wypływająca od Państwa była odpowiednio
opieczętowana i opisana, szczególnie dotyczy to rozliczeń finansowych i
merytorycznych, oraz o prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i
wychodzącej.
 Sekretarze Komitetów Okręgowych powinni dyżurować przynajmniej raz w tygodniu.
Informacje o terminie i miejscu dyżuru prosimy niezwłocznie przesłać do KGOF.
 Aktualna edycja OF ma charakter jubileuszowy nie tylko ze względu na to, że
jest to edycja trzydziesta, ale przede wszystkim ze względu na okrągłą rocznicę
odzyskania niepodległości. W związku z tym tematy szkolne OF nawiązują do
pytania, „Jakiej filozofii Polacy dzisiaj potrzebują?”, które zostało uznane za
problem przewodni roku 2018 przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. PTF
planuje także zwieńczyć ten rok konferencją, na którą zostaną m.in. zaproszeni
zwycięscy XXX OF.

III. ZAŁĄCZNIKI:
1. Zgłoszenie uczestnictwa w XXX Olimpiadzie Filozoficznej;
2. Arkusz oceny pracy etapu szkolnego XXX OF;

3. Protokół egzaminu pisemnego eliminacji II stopnia XXX OF;
4. Zestawienie wyników eliminacji I i II stopnia XXX OF;
5. Wzór decyzji o dyskwalifikacji ucznia;
6. Wzór umowy o dzieło;
7. Raport kasowy;
8. Opis deskryptorów.

IV. DANE KONTAKTOWE:
Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej
ul. Nowy Świat 72, pok. 160
00-330 Warszawa
olimpiad@ifispan.waw.pl
www.ptfilozofia.pl
Sekretarz KGOF: magdalenabgawin@gmail.com
Sekretarz KGOF: janmolina@outlook.com

