OLIMPIADA MATEMATYCZNA
rok powołania 1949

Regulamin Olimpiady Matematycznej
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik
Ustaw Nr 13 poz. 125) wraz ze zmianami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dziennik Ustaw 2017 poz. 1580) ustala się poniższy
regulamin Olimpiady Matematycznej (OM).

I. Olimpiada i jej organizator
1. Prawa i obowiazki
organizatora
,
a) Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
(SEM) z siedziba, przy ul. Śniadeckich 8, 00-636 Warszawa (pokój 610). Wszystkie informacje dotyczace
OM publikowane sa, na stronie internetowej olimpiady
,
om.mimuw.edu.pl.
b) Zadaniem Organizatora OM, reprezentowanego przez Zarzad
, SEM, jest nadzór nad
struktura, organizacyjna, olimpiady, kierowanej przez Komitet Główny OM.
c) Organizator ma prawo do odwołania członków struktury organizacyjnej OM, w tym
Komitetu Głównego, a także zatwierdzania zmian w składzie Komitetu Głównego.
Organizator decyduje o harmonogramie przeprowadzenia zawodów oraz o wyborze
miejsc przeprowadzenia zawodów.
d) Organizator ma obowiazek
formułowania i zatwierdzania Regulaminu OM, powo,
łania Komitetu Głównego OM, zatwierdzania zmian w składzie Komitetu Głównego, powołania kierownika organizacyjnego OM, przyjmowania sprawozdań merytorycznych i finansowych Komitetu Głównego, dokumentowania działań podejmowanych w ramach realizacji zadania publicznego, administrowania danymi osobowymi uczestników OM, ich nauczycieli oraz wszystkich członków struktury organizacyjnej OM.

II. Zasady ogólne
1. Olimpiada Matematyczna jest olimpiada, przedmiotowa, o zasiegu
ogólnopolskim.
,
2. Celem zawodów Olimpiady Matematycznej jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, wyszukanie jednostek o wybitnych zdolnościach matematycznych, kształtowanie umiejetności
samodzielnego zdo,
bywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.
W zawodach Olimpiady Matematycznej moga, uczestniczyć również uczniowie szkół
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średnich bed
obywatelami innych państw oraz uczniowie szkół podstawowych
,
, acy
i zasadniczych szkół zawodowych.
3. Zawody OM przeprowadza Komitet Główny OM przy pomocy Komitetów Okrego,
wych.
4. Komitet Główny OM ma siedzibę w Warszawie.
5. Zawody OM są trójstopniowe i polegaja, na pisemnym, samodzielnym rozwiazywaniu
,
zadań konkursowych. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności właściwy komitet podejmuje odpowiednie kroki do dyskwalifikacji włącznie.
6. Rozwiazania
powinny być napisane w jezyku
polskim.
,
,
7. Podstawowym źródłem finansowania wydatków związanych z organizacją zawodów
poszczególnych stopni (w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów
uczniów i — w miare, możliwości — opiekunów) jest dotacja z Ministerstwa Edukacji
i Nauki przekazywana na rachunek bankowy SEM.

III. Organizacja KG OM
1. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej jest powoływany na okres ustalony
przez Zarząd SEM. Komitet Główny wybiera ze swego grona przewodniczacego,
,
zastepców
przewodnicz
acego
i
sekretarza
naukowego.
Komitet
Główny
powołuje
Ko,
,
misje, Zadaniowa, i Prezydium Komitetu Głównego w skład którego wchodzą przewodniczacy,
jego zastepcy,
sekretarz naukowy i wybrani członkowie.
,
,
2. Pracami Komitetu Głównego kieruje przewodniczacy,
a w jego zastepstwie
- zastepca
,
,
,
przewodniczacego.
,
3. Prezydium Komitetu Głównego podejmuje uchwały w sprawach bieżacych
miedzy
,
,
posiedzeniami Komitetu.
4. Komitet Główny może dokooptować do swojego składu nowych członków po akceptacji Zarzadu
SEM. Zarzad
,
, SEM może nadać szczególnie zasłużonym, aktualnym
lub byłym członkom komitetów Olimpiady członkostwo honorowe Komitetu Głównego.
5. Do prowadzenia działalności organizacyjno-administracyjnej powołuje się biuro Komitetu Głównego. Umowę o pracę z kierownikiem organizacyjnym zawiera przewodniczacy
Komitetu Głównego, pozostałych pracowników zatrudnia kierownik organi,
zacyjny.
6. Za zobowiazania
finansowe OM odpowiadają: przewodniczacy
KG OM i kierow,
,
nik organizacyjny, którzy działaja, na podstawie udzielanych im przez Zarzad
, SEM
pełnomocnictw. Komitet Główny OM składa sprawozdanie z rocznej działalności
merytorycznej i finansowej Zarzadowi
SEM do 15 czerwca każdego roku.
,
7. Odrzucenie sprawozdania przez Zarzad
, SEM może być podstawa, do odwołania Komitetu Głównego w trakcie kadencji.
8. Zadania na zawody OM przygotowuje Komisja Zadaniowa OM.
9. Komitet Główny:
a) ustala zasieg
, terytorialny poszczególnych okregów,
,
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b) powołuje Komisje, Zadaniowa,,
c) umieszcza na stronie internetowej OM treści zadań zawodów stopnia pierwszego,
d) ustala tryb oceniania prac uczestników zawodów drugiego stopnia oraz listę
zawodników zakwalifikowanych do zawodów stopnia trzeciego,
e) ustala wytyczne dla Komitetów Okregowych
dotyczace
sposobu organizowa,
,
nia zawodów stopnia pierwszego oraz szczegółowe regulaminy zawodów stopnia
drugiego i trzeciego,
f) organizuje i przeprowadza zawody stopnia trzeciego,
g) ustala liste, laureatów i wyróżnionych uczestników Olimpiady,
h) ustala liste, zawodników reprezentujacych
Polske, na zawodach miedzynarodowych,
,
,
i) organizuje uroczyste zakończenie Olimpiady, na którym ogłaszane są wyniki,
j) przechowuje przez okres dwóch lat prace z zawodów stopnia drugiego i trzeciego,
k) po zawodach publikuje zadania i ich rozwiazania,
,
l) wydaje uczestnikom zaświadczenia o przyznaniu tytułu finalisty i laureata oraz
prowadzi ich rejestr,
m) nauczycielom finalistów, w tym laureatów, wydaje zaświadczenia o sukcesach
ich uczniów.
10. Uchwały Komitetu Głównego zapadaja, w sprawach administracyjnych zwykła,,
a w sprawach merytorycznych bezwzgledn
a, wiekszości
a, głosów przy obecności co
,
,
najmniej połowy liczby członków. Zebranie w czasie finału OM jest ważne, jeśli
uczestniczy w nim co najmniej połowa sprawdzajacych
zadania finałowe (nawet
,
wtedy, gdy uczestniczy w nim mniej niż połowa członków KG). W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczacego
zebrania. Miedzy
posiedzeniami
,
,
Komitetu jego Prezydium podejmuje uchwały w pilnych sprawach bieżacych.
Na
,
wniosek członka Komitetu Głównego może mu być udzielony urlop na okres co najmniej trzech miesiecy.
Osób urlopowanych nie wlicza sie, do podstawy, od której
,
oblicza sie, kworum.

IV. Organizacja Komitetów Okregowych
,
1. Przewodniczacego
i członków komitetu okregowego
powołuje przewodniczacy
Ko,
,
,
mitetu Głównego na czas trwania kadencji Komitetu Głównego. Komitet okregowy
,
może dokooptować do swego składu nowych członków, o czym bezzwłocznie zawiadamia Komitet Główny.
2. Na wniosek przewodniczacego
komitetu okregowego
kierownik organizacyjny OM
,
,
zatrudnia kordynatora prac komitetu okregowego.
Kordynator prac komitetu okre,
,
gowego przygotowuje koncepcje, przeprowadzenia zawodów I i II stopnia OM oraz
organizuje prace merytoryczne i organizacyjne służace
przeprowadzeniu zawodów
,
w zakresie ustalonym przez przewodniczacego
komitetu okręgowego w porozumieniu
,
z kierownikiem organizacyjnym OM.
3. Pracami komitetu okregowego
kieruje jego przewodniczacy.
,
,
4. Komitety Okregowe
sporzadzaj
a, zestawienia statystyczne według wzoru dostarczo,
,
nego przez Komitet Główny.
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5. Komitety Okregowe
przechowuja, rozwiazania
zadań zawodów stopnia pierwszego
,
,
przez okres jednego roku.

V. Organizacja i przebieg zawodów
1. Komitety Okregowe
organizuja, zawody stopnia pierwszego i drugiego.
,
2. Zawody stopnia pierwszego rozpoczynaja, sie, we wrześniu, a kończa, w grudniu. Komitet Główny określa i ogłasza w każdym roku ich szczegółowy terminarz.
3. Zadania zawodów stopnia pierwszego są ogłaszane na stronie internetowej OM.
Uczniowie rozwiazują
samodzielnie te zadania w domu, przy czym moga, zwracać
,
sie, z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia watpliwości.
,
4. Rozwiazania
poszczególnych zadań należy pisać na oddzielnych arkuszach, zapi,
sanych jednostronnie, opatrzonych w lewym górnym rogu imieniem i nazwiskiem
uczestnika. Dodatkowo, w lewym górnym rogu każdego pierwszego arkusza rozwia,
zania danego zadania powinny znajdować sie, adres domowy uczestnika, jego adres
elektroniczny (e-mail) oraz klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczestnik uczeszcza.
,
Rozwiazania
zadań powinny być przesłane listem poleconym do Komitetu Okrego,
,
wego OM, w którego zasiegu
terytorialnym
znajduje
si
e
szkoła.
,
,
5. Uczniowie uczeszczaj
acy
do szkół za granica, kraju przesyłają rozwiazania
zadań
,
,
,
do Komitetu Okregowego
OM
w
Warszawie
oraz
dojeżdżaj
a
do
miejsca
zawodów
,
,
stopnia drugiego i trzeciego na własny koszt. Na prośbe, zawodnika uczacego
sie,
,
za granica, KG OM może zezwolić na przesyłanie prac do komitetu okregowego
w
,
innym mieście i uczestnictwo w zawodach okregowych
tamże.
,
6. Nie jest konieczne rozwiazanie
wszystkich zadań. Uczeń, który nadeśle rozwiazanie
,
,
co najmniej jednego zadania staje sie, uczestnikiem OM i zależnie od oceny rozwiazań
,
może być dopuszczony do zawodów stopnia drugiego.
7. Komitety Okregowe
oceniaja, rozwiazania
i ustalaja, kolejność zawodników w swoich
,
,
okregach.
Komitet Okregowy
może przyznać dodatkowe punkty za oceny z wy,
,
krzyknikiem za wyjatkowo
dobre,
np. uzyskane nieoczekiwana, metoda,, rozwiazania
,
,
zadań.
8. Uczestnicy zawodów stopnia pierwszego, u których stwierdzono prace jednakowo
brzmiace
zostaja, zdyskwalifikowani i nie sa, dopuszczeni do zawodów stopnia dru,
giego. Komitet Okregowy
OM informuje o takim zdarzeniu szkoły tych uczniów.
,
9. Nie później niż dziesieć
, dni przed terminem zawodów ogłaszane sa, na stronie internetowej OM informacje na temat miejsca i terminu zawodów drugiego stopnia
oraz listy osób zakwalifikowanych. Uczestnicy zawodów pierwszego stopnia moga,
poprosić za pomocą poczty elektronicznej właściwy Komitet Okregowy
Olimpiady
,
o podanie swych wyników i zweryfikowanie ocen. Prośba o weryfikacje, ocen musi zawierać merytoryczne uzasadnienie. Komitet Okręgowy możliwie szybko rozpatruje
odwołania i powiadamia uczestnika zawodów droga, elektroniczna, o decyzji, nie później niż na tydzień przed zawodami.
10. Zawody stopnia drugiego odbywaja, sie, w jednakowym dla wszystkich uczestników
terminie, w miejscach ustalonych przez Komitety Okregowe.
W zawodach stopnia
,
drugiego uczestnicza, uczniowie zakwalifikowani przez Komitety Okregowe.
,
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11. Zawody stopnia drugiego sa, dwudniowe. Każdego dnia uczestnicy rozwiazuj
a, trzy
,
zadania w czasie 300 minut w warunkach kontrolowanej samodzielności. W czasie
zawodów wolno korzystać z przyborów do pisania i rysowania (gumka, długopis,
ołówek, linijka, ekierka, cyrkiel).
12. Po ocenieniu prac zawodów stopnia drugiego Komitet Główny ustala kolejność zawodników biorac
, pod uwage, uzyskana, sume, punktów. Komitet Główny może przyznać dodatkowe punkty za oceny z wykrzyknikiem przyznawane za wyjatkowo
do,
bre, np. uzyskane nieoczekiwana, metoda,, rozwiazania
zadań. Każdy zawodnik za po,
moca, formularza elektronicznego może poprosić o ponowne sprawdzenie swych prac.
Prośba musi zawierać merytoryczne uzasadnienie. Komitet Główny rozpatruje odwołania i po ponownym sprawdzeniu zakwestionowanych prac powiadamia uczestnika o swej decyzji umieszczajac
, ja, wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej
w taki sposób, by po zalogowaniu sie, uczestnik mógł sie, z nia, zapoznać. Odwołanie
jest rozpatrywane w czasie umożliwiajacym
elektroniczne powiadomienie o decyzji
,
nie później niż na tydzień przed finałem OM.
13. Wszystkim uczestnikom zawodów stopnia drugiego i trzeciego zamieszkałym w Polsce przysługuje zwrot kosztów podróży od miejsca zamieszkania do miejsca zawodów
i z powrotem. Zwrot ten odbywa sie, na podstawie biletu kolejowego (2 klasa) lub biletu autobusowego.
14. Zawody stopnia trzeciego są dwudniowe. Każdego dnia uczestnicy rozwiazuj
a, trzy
,
zadania w czasie 300 minut w warunkach kontrolowanej samodzielności. W czasie
zawodów wolno korzystać z przyborów do pisania i rysowania (gumka, długopis,
ołówek, linijka, ekierka, cyrkiel).
15. Po ocenieniu prac zawodów stopnia trzeciego, Komitet Główny ustala kolejność zawodników biorac
, pod uwage, uzyskana, sume, punktów. Komitet Główny może przyznać dodatkowe punkty za oceny z wykrzyknikiem przyznawane za wyjatkowo
dobre,
,
np. uzyskane nieoczekiwana, metoda,, rozwiazania
zadań. Najwyżej ocenieni otrzy,
mują tytuł laureata OM różnych stopni. KG OM może też przyznać wyróżnienia
osobom, które nie uzyskały tytułu laureata, ale znalazły sie, w czołówce finalistów.
Zawodnicy moga, poprosić Komitet Główny o ponowne sprawdzenie swych prac.
Prośba musi zawierać merytoryczne uzasadnienie. KG rozpatruje odwołania po zawodach trzeciego stopnia w terminie nie przekraczajacym
2 tygodni.
,
16. Wszyscy uczestnicy olimpiady zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia otrzymuja, tytuł finalisty olimpiady, o ile nie zostana, skreśleni z listy uczestników tych
zawodów za nieprzestrzeganie regulaminu.
17. Laureaci i finaliści otrzymuja, zaświadczenia według wzoru ustalonego przez MEiN.
18. Wszystkim finalistom Olimpiady Matematycznej przysługuje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki maksymalna ocena z matury z matematyki. Najlepsi maja, prawo do reprezentowania Polski w Miedzynarodowej
Olim,
piadzie Matematycznej i innych miedzynarodowych
konkursach matematycznych, w
,
których Polska bierze udział.
19. Na podstawie wyników uzyskanych w trzecim stopniu KG OM ustala skład reprezentacji Polski na zawody miedzynarodowe
zgodnie z ich regulaminami. W przypadku
,
uzyskania przez zawodników takich samych wyników w zawodach trzeciego stopnia
KG OM może brać pod uwagę wyniki zawodów drugiego stopnia, a nawet pierwszego stopnia lub wyniki uzyskane na obozie naukowym. W przypadku identycznych
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wyników w zawodach trzeciego i drugiego stopnia KG OM może też zarzadzić
do,
datkowe zawody w celu rozstrzygniecia
kolejności zawodników. Może też w takiej
,
sytuacji zarzadzić
losowanie
w
celu
ustalenia
składu reprezentacji kraju.
,
20. Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodów przez zawodnika odpowiedni komitet może
skreślić go z listy uczestników zawodów.
21. Udział w zawodach pierwszego stopnia oznacza zgode, własna,, a w wypadku niepełnoletniego uczestnika zgody jego prawnego opiekuna, na przetwarzanie danych
osobowych w stopniu niezbednym
do ocenienia nadesłanych prac konkursowych,
,
kwalifikacji do zawodów stopnia drugiego oraz przygotowania zestawień statystycznych, a także - w wypadku zakwalifikowania do zawodów stopnia drugiego lub finału
- zgody na umieszczenie na stronie internetowej Olimpiady imienia, nazwiska, klasy
oraz nazwy szkoły na liście osób zakwalifikowanych do zawodów stopnia drugiego
lub finału.
22. Przepisy szczegółowe
Udział w zawodach OM uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów niepełnosprawnych, jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu do przewodniczacego
Komitetu Głównego OM. Komitet Główny oraz Komitety Okregowe,
w
,
,
porozumieniu z rodzicami lub nauczycielem, dostosowuja, warunki udziału ucznia w
zawodach do jego indywidualnych potrzeb. Dostosowanie to odbywa sie, w ramach
możliwości finansowych, organizacyjnych oraz bez naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe
Decyzje w sprawach nieobjetych
niniejszym regulaminem podejmuje Komitet Główny
,
Olimpiady Matematycznej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej.

Przewodniczący Zarządu SEM
prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
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