REGULAMIN
VII POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY O HIV I AIDS
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego
pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego.

Organizator olimpiady:
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu
 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu

Cele olimpiady:
 Popularyzowanie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród uczniów szkół
ponadpodstawowych;
 Kształtowanie świadomości młodzieży dotyczącej negatywnych skutków zachowań
ryzykownych;
 Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi;
 Aktywizowanie środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych ze
szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV, AIDS oraz chorób przenoszonych drogą
płciową.
Adresaci olimpiady:
 Uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego.
Etapy olimpiady:
 etap szkolny
 etap powiatowy.
Warunki uczestnictwa w olimpiadzie:
Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS składa się z dwóch etapów – szkolnego i powiatowego.
W szkolnym etapie biorą udział wszyscy chętni uczniowie z klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych. Do etapu powiatowego konkursu przechodzi 3 uczniów, który
w swojej szkole zdobyli największą ilość punktów otrzymaną na teście.
Etap powiatowy olimpiady o HIV i AIDS odbędzie się w 2 grudnia w SP ZOZ Jarosław.
W etapie powiatowym laureaci etapu szkolnego olimpiady rozwiążą test wiedzy o HIV i AIDS,
dzięki temu zostaną wyłonieni laureaci olimpiady.
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Ramy czasowe:
 wrzesień 2019r. – powiadomienie szkół przez PSSE o olimpiadzie, organizacja
szkolenia dla chętnych nauczycieli w PSSE w Jarosławiu, dystrybucja materiałów
akcydensowych. Osoby odpowiedzialne- pracownik z PSSE Jarosław we współpracy
z certyfikowanym edukatorem HIV/AIDS z SP ZOZ Jarosław
 Październik 2019r. - rozpropagowanie olimpiady wiedzy o HIV i AIDS na terenie
każdej szkoły (informacje u pedagogów szkolnych, nauczycieli, wystawy tematyczne,
lekcje wychowawcze, film, prezentacja multimedialna itp.). Osoba odpowiedzialnaprzeszkoleni nauczyciele i pedagodzy szkolni
 Do 22 listopada 2019r:
– przeprowadzenie w każdej szkole etapu szkolnego olimpiady
– poinformowanie przez szkołę PSSE w Jarosławiu o wynikach etapu szkolnego
olimpiady; przekazanie informacji o 3 szkolnych laureatach (imię i nazwisko ucznia,
szkoła; nazwisko opiekuna/opiekunów) wraz ze zgodą przedstawiciela ustawowego
niepełnoletniego uczestnika konkursu.
- Przesłanie karty zgłoszenia do PSSE w Jarosławiu- załącznik Nr 1
 2 grudnia 2019r. godz. 1000 w SP ZOZ w Jarosławiu, – przeprowadzenie etapu
powiatowego olimpiady wiedzy o HIV i AIDS. Osoby odpowiedzialne- pracownik
z PSSE Jarosław we współpracy z certyfikowanym edukatorem HIV/AIDS z SP ZOZ
Jarosław.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży na etap powiatowy.
Zakres tematyczny:
Choroby przenoszone drogą płciową i ich profilaktyka; pochodzenie wirusa HIV; drogi
szerzenia się zakażeń HIV; czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniu wirusem;
zapobieganie zakażeniu wirusem; objawy kliniczne w przebiegu zakażenia HIV/AIDS;
organizacje i instytucje zajmujące się problematyką HIV i AIDS w Polsce; sytuacja
epidemiologiczna zakażeń HIV/AIDS na świecie i w Polsce.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych etapów olimpiady są:
Etap szkolny:
Przeszkoleni pedagodzy szkolni, nauczyciele
Etap powiatowy:
 organizatorzy olimpiady wiedzy o HIV i AIDS
 osoby odpowiedzialne za realizację olimpiady z każdej szkoły.
Zasady przeprowadzania olimpiady:

Etap szkolny:
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Osoby odpowiedzialne w każdej szkole za etap szkolny olimpiady :
 ogłaszają olimpiadę na terenie szkoły
 tworzą listę chętnych uczniów do wzięcia udziału w szkolnym etapie olimpiady
 przeprowadzają zajęcia edukacyjne dot. problematyki HIV/AIDS i chorób
przenoszonych droga płciową, przekazują młodzieży materiały akcydensowe
 powołują szkolne komisje
 dla każdego uczestnika przygotowują test (ksero)
 przeprowadzają olimpiadę na etapie szkolnym
 szkolne komisje sprawdzają testy
 komisja powiadamia uczniów w szkole o wynikach olimpiady
 organizatorzy szkolnego etapu olimpiady powiadamiają pisemnie organizatora
konkursu (PSSE w Jarosławiu) o 3 szkolnych laureatach – załącznik nr 1 oraz dołączają
wypełnione zgody z klauzurą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
uczestnika konkursu od 3 laureatów szkolnych (zgoda przedstawiciela ustawowego
niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie)
 wypełnienie zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1 z późn. zm.)
 przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie jej na następujących polach eksploatacji:
1) bezterminową prezentację na stronie www.psse-jaroslaw.pl
2) rozpowszechnianie wyników konkursu
3) wprowadzanie do pomięci komputera
 udział w olimpiadzie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie wizerunku osób
uczestniczących w imprezach towarzyszących olimpiadzie.
Uczestnicy olimpiady:
 rozwiązują test, który składa się pytań zamkniętych i/lub otwartych
 3 uczniów ze szkoły z największą ilością punktów przechodzi do powiatowego etapu
olimpiady.
Etap powiatowy:
Organizator etapu powiatowego olimpiady:
 opracowuje test wiedzy o HIV i AIDS na etap powiatowy
 test przygotowuje dla każdego uczestnika olimpiady
 powołuje Jury olimpiady
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 zbiera formularze zgłoszeniowe ze szkół wraz ze zgodami o przetwarzaniu danych
osobowych uczestnika konkursu od 3 laureatów szkolnych, opracowuje zestawienie
zbiorcze
 jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg olimpiady i jego dokumentację
 ogłasza wyniki, wręcza dyplomy i nagrody dla laureatów olimpiady.
Uczestnicy powiatowego etapu olimpiady:
 rozwiązują test wyboru, który składa się z pytań zamkniętych jedno lub wielokrotnego
wyboru oraz pytań otwartych – czas rozwiązania testu 30 minut
 zadaniem uczestników jest zdobycie jak największej ilości punktów za każdą
poprawnie udzieloną odpowiedź
 uczniowie z największą ilością punktów zostają laureatami I-III miejsca etapu
powiatowego olimpiady
 w razie zdobycia przez uczniów takiej samej liczby punktów organizowana jest
dogrywka celem wyłonienia 3 laureatów olimpiady.
Zasady oceny:
W etapie szkolnym testy uczniów sprawdzane są przez szkolne komisje, które naliczają
punkty za prawidłowo udzielone odpowiedzi.
W etapie powiatowym testy uczestników sprawdzane są przez Jury, w skład której wejdą
przedstawiciele organizatora oraz osoby przez nich zaproszone.
Nagrody:
Nagrody dla laureatów I-III miejsca ufundowane zostaną przez Starostę Jarosławskiego.
Szczegółowych informacji udziela:
 pracownik Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE
w Jarosławiu (Renata Majkut-Lotycz); tel. (016) 624 24 40 wew. 43;
e-mail: oswiatajaroslaw@gmail.com
Organizator zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji niniejszego regulaminu.
Załączniki:
 formularz zgłoszeniowy na etap powiatowy VII Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS pod
honorowym patronatem starosty jarosławskiego
 zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział
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