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Komunikat Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej w sprawie organizacji 

zawodów podczas pandemii COVID-19 

 

Szanowni Państwo, 

 

aktualna sytuacja epidemii COVID-19 w Polsce jest niepokojąca i budzi wiele pytań 

dotyczących życia społecznego, w tym organizacji i dalszych losów zawodów 

okręgowych i centralnych Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2020/2021. 

Prognozy dziennej liczby osób z pozytywnym wynikiem testu RT-PCR na 31 grudnia 

2020 r. są na poziomie ok. 11 tys. osób (wg przewidywań z 28 października 2020 r. 

z wykorzystaniem Modelu Epidemiologicznego ICM1), który niemal dwukrotnie 

przewyższa liczbę osób z wynikiem pozytywnym z 10 października 2020 r., kiedy odbył 

się egzamin zawodów szkolnych. Budzi to uzasadnione obawy, że zawody okręgowe 

zaplanowane na 23 stycznia 2021 r. nie będą mogły być zorganizowane w dotychczasowy 

sposób w terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem. Jeżeli obowiązujące 

obecnie przepisy prawa dotyczące zgromadzeń nie ulegną zmianie w najbliższych 

miesiącach, to przeprowadzenie zawodów w zaplanowanym terminie nie będzie możliwe 

także z tego powodu. Co więcej, uczniowie już teraz mają problemy z wykonaniem 

wcześniej zgłoszonych prac badawczych, ponieważ nie mają dostępu do aparatury, która 

jest na wyposażeniu pracowni szkolnych. 

 

W związku z tym Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w dniu 29 października 

2020 r. podjął następujące decyzje, które mimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju 

umożliwią uczestnikom Olimpiady Biologicznej kontynuowanie zmagań na kolejnych 

etapach konkursu. 

 Uczestnicy będą mieli możliwość zmiany wcześniej zgłoszonego i zatwierdzonego 

tematu pracy badawczej. Będzie można dostosować temat wymagający aparatury 

dostępnej jedynie w szkole, proponując zmianę umożliwiającą realizację 

                                                             
1 https://covid-19.icm.edu.pl/model-epidemiologiczny-icm/ 



zaplanowanego doświadczenia lub obserwacji w domu. W uzasadnionych 

przypadkach będą akceptowane zupełnie nowe tematy prac badawczych. Wszelkie 

zmiany będą musiały zostać zatwierdzony przez właściwy KOOB, podobnie jak 

w przypadku pierwotnie zgłoszonego tematu pracy badawczej. 

 W przypadku przesunięcia terminu zawodów okręgowych zostanie także wydłużony 

termin realizacji prac badawczych. 

 Egzamin stanowiący etap okręgowy Olimpiady Biologicznej zostanie 

prawdopodobnie przeprowadzony w późniejszym terminie. W zależności od sytuacji 

epidemicznej rozważane są dwa warianty: zawody okręgowe w terminie możliwie 

bliskim pierwotnemu, o ile na to pozwolą przepisy prawa, lub w połączeniu 

z zawodami centralnymi w kwietniu, tzn. w postaci kilkudniowych eliminacji. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki oraz inne akty prawne dotyczące olimpiad 

przedmiotowych mogą jednak zadecydować o innym przebiegu zawodów Olimpiady 

Biologicznej w roku szkolnym 2020/2021. Aktualnie nie ma również możliwości 

przewidzenia sytuacji epidemicznej w kwietniu, kiedy wg harmonogramu powinny 

odbyć się zawody centralne. 

 

Wszelkie informacje dotyczące egzaminów na etapie okręgowym i centralnym będą 

publikowane na stronie internetowej Olimpiady Biologicznej w zakładce Aktualności. 

Informacje dotyczące prac badawczych oraz zawodów okręgowych i centralnych będą 

aktualizowane na bieżąco – prosimy śledzić naszą stronę internetową. 
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