
 

 

Warszawa, 1.12.2020 r. 
 

Uchwała Komitetu Głównego OMJ w sprawie 
przeprowadzenia zawodów drugiego i trzeciego stopnia XVI OMJ 

w  warunkach epidemii w roku szkolnym 2020/2021 
 

 
1) W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii Komitet Główny OMJ planuje przeprowadzenie 

zawodów drugiego i trzeciego stopnia XVI OMJ w rozproszeniu.  
2) Zawody drugiego stopnia odbędą się 16.01.2020 r. w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce, 

wyłonionych przez Komitet Główny na wniosek Komitetów Okręgowych. W każdym z tych miejsc do 
zawodów przystąpi niewielka grupa uczestników. Komisje egzaminacyjne złożone będą z członków 
Komitetów Okręgowych oraz delegowanych przez te Komitety okręgowych koordynatorów OMJ. 

3) Zawody trzeciego stopnia odbędą się 20.03.2020 r. w kilkunastu miejscach w całej Polsce, 
wyłonionych przez Komitet Główny. Podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia,                        
w każdym miejscu do zawodów przystąpi niewielka grupa uczestników. Komisje egzaminacyjne 
złożone będą z członków Komitetu Głównego oraz osób delegowanych przez Komitety Okręgowe. 
Uroczyste ogłoszenie wyników OMJ odbędzie się w formie zdalnej. 

4) W Regulaminie OMJ wprowadzone zostają zmiany umożliwiające przeprowadzenie zawodów 
drugiego i trzeciego stopnia w rozproszeniu, przy zachowaniu następujących reguł. 
a) Uczestnicy zawodów drugiego i trzeciego stopnia XVI OMJ przystępują do zawodów w miejscach 

wyznaczonych przez Komitet Główny OMJ. Jeżeli uczestnik objęty jest kwarantanną lub izolacją 
domową może przystąpić do zawodów zdalnie, o ile chęć przystąpienia do zawodów w takiej 
formie zgłosi najpóźniej na 48 godzin przed terminem zawodów. 

b) Przed wejściem na salę, w której odbywają się zawody wymagane jest okazanie przez uczestnika 
ważnej legitymacji szkolnej oraz przedstawienie pisemnego oświadczenia opiekunów prawnych 
poświadczającego, że uczestnik: nie jest objęty kwarantanną domową ani izolacją domową;            
w okresie 14 dni poprzedzających termin zawodów nie miał kontaktu z osobą, u której 
potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 oraz nie przebywał za granicą, w rejonach 
transmisji wirusa SARS CoV-2; nie ma objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, bóle mięśni, bóle 
gardła, inne charakterystyczne dla zakażenia wirusem); nie miał kontaktu z domownikami,               
u których występują objawy infekcji. Oświadczenie opiekunów prawnych zawiera również zgodę 
na wykonanie pomiaru temperatury ciała uczestnika przed wejściem na salę.  

c) Uczestnicy nie przystępują do zawodów okręgowych lub centralnych w swojej szkole. 
d) Udział w zawodach w formie zdalnej wymaga przedstawienia skierowania lekarskiego na test na 

obecność wirusa SARS CoV-2 wystawionego nie wcześniej niż na 7 dni przed terminem zawodów 
lub zaświadczenia o odbywaniu kwarantanny domowej lub izolacji domowej wygenerowanego            
z portalu pacjent.gov.pl. Aby przystąpić do zawodów w formie zdalnej konieczne jest posiadanie 
sprzętu elektronicznego oraz połączenia internetowego umożliwiającego udział w połączeniu 
audiowizualnym przez cały czas trwania zawodów. 

e) Do zawodów w formie zdalnej uczestnik przystępuje w tym samym czasie, co pozostali 
uczestnicy. Przebieg zawodów w formie zdalnej nadzorowany jest przez przedstawiciela 
Komitetu Głównego mającego kontakt z uczestnikiem poprzez połączenie audiowizualne. 

f) Jeżeli uczeń nie jest objęty kwarantanną lub izolacją domową nie może przystąpić do zawodów 
drugiego lub trzeciego stopnia w formie zdalnej. 

 
5) Kwalifikacja do zawodów trzeciego stopnia nie jest równoważna z przyznaniem tytułu finalisty.                          

O przyznaniu tytułów finalisty i laureata decyduje wynik zawodów trzeciego stopnia. 


