Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mózgu

Szczecin 31.01.2019

Szanowna Pani/Szanowny Pan
Dyrektor

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Mózgu a w szczególności
głównych organizatorów Pomorskiego Towarzystwo Neurokognitywistyczne i V Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie mamy
zaszczyt zaprosić Szanowną
ną Panią Dyrektora do współpracy w organizacji etapu okręgowego
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu
Mózgu. Zaproszenie wynika z faktu, że Pani
uczniowie najliczniej zakwalifikowali się do kolejnego etapu olimpiady.
Termin
ermin etapu okręgowego przypada 2 marc
marcaa 2019 r. (sobota). Godzina rozpoczęcia
pisania testu: 10.00. lub 11.00. Termin rozpoczęcia etapu okręgowego Olimpiady wynikałby
z możliwości dojazdu innych uczestników do Państwa Szkoły ( do ustalenia dla wszystkich
Okręgów w późniejszym terminie ). Czas trwania: 75 minut. Liczba uczestników: 13.
Zakres czynności Komitetu Okręgowego określa Regulamin Olimpiady w pkt. 4.2.2.
Najważniejsze zadania, jakie przypadłyby Pani Dyrektor to udostępnienie budynku szkoły i
powołanie

Komisji

Okręgowej,

w

skład

której

proponujemy

przewodniczących

dotychczasowych Komisji Szkolnych ze szkół przynależnych powołanemu przez Komitet
Główny Olimpiady Wiedzy o Mózgu Okręgowi. Mając na względzie wygodę uczniów
wynikającą głównie z trudów dojazdu powołaliśmy Okręgi geograficznie najbliższe miejscu
nauki i zamieszkania.
Zadania Komisji Okręgowej:


Przygotowanie odpowiedniej liczby kopii testów.



Przygotowanie sali.



Przygotowanie kopert z kartkami kodowymi.



Zapewnienie piszącym warunków do samodzielnego rozwiązania zadań

testowych.
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Zebranie zakodowanych Kart odpowiedzi oraz zaklejonych kopert z danymi

uczestników i przesłanie ich do siedziby Komitetu Głównego wraz z podpisanym
protokołem.


Przesłanie drogą elektroniczną protokołu z etapu okręgowego w Excelu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Prosimy o potwierdzenie chęci organizacji
etapu okręgowego naszej Olimpiady.
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