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ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2019 Rektora AGH z dnia 19 lipca 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Regulaminu oraz zatwierdzenia programu 

Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 85) oraz § 4 ust. 7 i 8 obwieszczenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020, poz.1036) oraz działając na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje: 

§1. 

Zmieniam Zarządzenie Nr 34/2019 Rektora AGH z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

i wprowadzenia Regulaminu oraz zatwierdzenia programu Ogólnopolskiej Olimpiady  

„O Diamentowy Indeks AGH” w ten sposób, że w załączniku nr 1 do zarządzenia - Regulaminie 

Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, wprowadzam następujące zmiany: 

W § 7: 

1)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„Rozwiązania zadań etapu szkolnego z dziedzin określonych w §6 ust. 4 pkt. 1, 2 i 4 uczestnik 

Olimpiady wysyła indywidualnie w formie papierowej na adres Komitetu lub w formie 

elektronicznej zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w Systemie Olimpiady.” 

2)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„Rozwiązania zadań należy zredagować na załączonych w systemie Kartach Pracy w formacie 

A-4. Na każdej stronie pracy należy podać przedmiot i numer identyfikacyjny otrzymany  

w drodze elektronicznej rejestracji. Pracę (rozwiązania zadań wykonane na Kartach Pracy) 

należy: 

a) zeskanować i przesłać elektronicznie, zgodnie ze wskazówkami umieszczonym  

w Systemie Olimpiady,  

b) lub zapakować do przezroczystej koszulki z zawieszką po lewej stronie i możliwością od 

góry wysunięcia pracy i przesłać pocztą.” 

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Formularz zgłoszenia i zgody: 

a) należy zeskanować i przesłać elektronicznie poprzez System Olimpiady,  

b) lub umieścić w przeźroczystej koszulce (zawieszka po lewej stronie wysuw dokumentów 

od góry) zgodnie z numeracją widoczną na górze kartek i przesłać pocztą na adres 

Organizatora Olimpiady.” 

4) ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„Dokumenty z §7 ust. 6, 7, 9 należy ułożyć w kolejności: pierwsza koszulka z §7 ust. 9, 

kolejne ust. 6 i 7. Tak skompletowany pakiet należy włożyć do koperty formatu A4 lub 

przesłać elektronicznie postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w Systemie 

Olimpiady.” 
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5) ust. 18 otrzymuje brzmienie:  

„Uczestnik olimpiady jest zobowiązany wysłać w formie: 

a) papierowej, pocztą wydrukowany z indywidualnego konta elektronicznego 

i własnoręcznie podpisany formularz oraz niezbędne zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, a w przypadku niepełnoletnich uczestników dokumenty powinny zostać 

podpisane również przez opiekunów prawnych. Formularz zgłoszenia i zgody na 

przetwarzanie danych osobowych umieszcza się w przeźroczystej koszulce (zawieszka po 

lewej stronie, wysuw formularza od góry), lub 

b) elektronicznej własnoręcznie podpisany formularz oraz niezbędne zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, a w przypadku niepełnoletnich uczestników dokumenty powinny 

zostać podpisane również przez opiekunów prawnych. Formularz zgłoszenia i zgody na 

przetwarzanie danych osobowych umieszcza się w Systemie Olimpiady postępując 

zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.” 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie od XIV edycji Olimpiady 

organizowanej w roku szkolnym 2020/2021. 

 

       

R E K T O R 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 


