Załącznik
do Zarządzenia Nr 39/2019
Starosty Parczewskiego
z dnia 10 maja 2019r.
REGULAMIN
VII REGIONALNEJ OLIMPIADY WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM
- PARCZEW 2019

CELE:
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego (w tym: wiedzy
psychologicznej, form pomocy, placówek pomocowych).
2. Poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego
w zakresie zdrowia psychicznego.
3. Zdobycie wiedzy w zakresie radzenia sobie z kryzysem psychicznym lub zaburzeniem
psychicznym.
4. Wzrost świadomości w temacie zaburzeń psychicznych, sprzyjający lepszemu zrozumieniu
ich natury i zwalczaniu stereotypów.
5. Realizacja założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
6. Realizacja założeń Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
UCZESTNICY:
Młodzież
szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
powiatu
lubartowskiego, łukowskiego parczewskiego, ryckiego i włodawskiego .

bialskiego,

HARMONOGRAM:
1. Spotkanie organizacyjne dla powiatowych koordynatorów w dniu 9 maja 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w Parczewie , ul. Warszawska 24.
2. Zawiadomienie Dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych powiatów:
bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego, ryckiego i włodawskiego
o organizacji VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym przez
organizatorów Olimpiady – do 27 maja 2019 r.
3. Zgłoszenie przez Dyrekcję Szkół udziału w Olimpiadzie oraz wytypowanie szkolnego
koordynatora olimpiady do 7 czerwca 2019 r.(Załącznik nr 1).
4. Ogłoszenie
informacji
o
Olimpiadzie
w
szkołach
ponadgimnazjalnych/
ponadpodstawowych
uczestniczących powiatów, połączone z dostarczeniem
zainteresowanym uczniom materiałów pomocniczych i dydaktycznych oraz opracowań
w zakresie zdrowia psychicznego, a także zagadnień do przygotowania oraz bibliografii –
12 czerwca 2019 r.
5. Przeprowadzenie w szkołach testów, kwalifikujących do etapów powiatowych
– 26 wrzesień 2019r. o godz. 10:00.
6. Przeprowadzenie w każdym z zaangażowanych powiatów etapów powiatowych
i wyłonienie przez każdy powiat 3 najlepszych uczniów – 10 października 2019r.
o godz. 10:00.
7. Finał regionalny w Parczewie dla łącznie 18 laureatów etapów powiatowych –
24 października 2019 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem Olimpiady może być uczeń szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej,
znajdującej się na terenie powiatu bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego,
parczewskiego, ryckiego i włodawskiego po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa do
Organizatora powiatowego (Załącznik nr 2).
3. Każdy uczeń, który nie ukończył 18 roku życia winien dostarczyć pisemną zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na udział oraz wykorzystanie jego danych osobowych
i wizerunku dla celów promocji zdrowia na stronach internetowych, plakatach, w mediach
itp. (Załącznik nr 3), zgoda ucznia pełnoletniego (Załącznik nr 4) wraz z klauzulą
informacyjną.
4. Dyrekcja Szkoły powołuje osobę – szkolnego koordynatora przebiegu Olimpiady, który
będzie również edukatorem uczniów.
5. Każdemu uczniowi, wyrażającemu chęć uczestnictwa w Olimpiadzie, szkolny koordynator
udostępnia
wykaz tematów i materiały pomocnicze oraz zapewnia pomoc
w przygotowaniu do Olimpiady.
6. W każdym z powiatów, uczniowie z poszczególnych szkół w swoich macierzystych
placówkach, pod nadzorem koordynatora szkolnego, poddani są w dniu 26 września
2019 r. o godz. 10:00 testowi, wyłaniającemu najlepszych uczniów w szkole.
7. O wynikach testów na poszczególnych poziomach decyduje suma zdobytych punktów.
8. Laureaci I, II i III miejsca etapów szkolnych, po uprzednim zgłoszeniu swojego
uczestnictwa za pośrednictwem szkolnego koordynatora do właściwych powiatów, biorą
następnie udział w etapach powiatowych w swoich macierzystych powiatach.
9. Etap powiatowy odbywa się równocześnie we wszystkich powiatach dnia
10 października 2019 r. o godz. 10:00.
10. Podczas etapów powiatowych poszczególne powiaty zapewniają Jury, których
członkowie (minimum 3 osoby) w sposób kompetentny będą w stanie czuwać
nad właściwym wyłonieniem laureatów powiatowych.
11. Dla laureatów I, II, III miejsca etapów powiatowych nagrody rzeczowe i upominki
zapewniają i wręczają we własnym zakresie właściwe powiaty.
12. Laureaci etapów powiatowych, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu za pośrednictwem
swoich powiatów do dnia 14 października 2019 r. do Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie , biorą udział w finale regionalnym
olimpiady (Załącznik Nr 5 )
13. Finał regionalny odbędzie się w dniu 24 października 2019r. o godz. 10:00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1.
14. Jury podczas finału regionalnego składać się będzie z wyznaczonych specjalistów
z regionu, aby w sposób właściwy dokonać wyboru laureatów finałowych.
15. Laureaci (po 3 osoby z każdego powiatu) na finał przyjeżdżają pod opieką wyznaczonych
opiekunów.
16. Dla laureatów I, II, III miejsca oraz od IV do XVIII miejsca finału regionalnego nagrody
rzeczowe zapewniają wspólnie wszystkie powiaty biorące udział w Olimpiadzie oraz
osoby obejmujące przedsięwzięcie swoim patronatem.
17. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną
nagrodę rzeczową.
18. Werdykt Jury finału regionalnego jest werdyktem ostatecznym.

