
REGULAMIN 

GMINNEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

GMINY IWANOWICE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

I. Cele olimpiady 

1. Zachęcanie i motywowanie uczniów do doskonalenia znajomości języka angielskiego, w tym 

rozwijania słownictwa i gramatyki. 

2. Stworzenie uczniom zainteresowanym językiem angielskim możliwości zaprezentowania 

swojej wiedzy. 

3. Umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich umiejętności językowych we 

współzawodnictwie z uczniami innych szkół. 

4. Rozwijanie uzdolnień i talentów. 

5. Podniesienie samooceny uczniów. 

 

II. Organizatorzy olimpiady 

Inicjatorami i organizatorami Gminnej Olimpiady z Języka Angielskiego są szkoły: Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej 

Jadwigi Królowej w Naramie.  

 

III. Adresaci olimpiady 

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy 

Iwanowice, dla których język angielski nie jest pierwszym językiem. Każda szkoła w Gminie 

Iwanowice może wytypować trzech uczniów. W przypadku większej ilości chętnych prosimy 

o przeprowadzenie eliminacji szkolnych.  

 

IV. Warunki uczestnictwa 

Uczeń staje się uczestnikiem olimpiady pod warunkiem wypełnienia i wysłania  

do organizatorów karty zgłoszenia na adres iwanowice.olimpiada@gmail.com  

w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2021. 
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V. Postanowienia ogólne 

1. Olimpiada odbędzie się dnia 23.02.2021 w formie TESTU ONLINE.  

2. Test składa się z 30 pytań zamkniętych i otwartych.  

3. Olimpiada obejmuje i poszerza treści podstawy programowej języka angielskiego dla 

drugiego etapu edukacyjnego.  

4. Testy konkursowe przygotowują nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w 

Iwanowicach im. Jana Pawła II i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi 

w Naramie.  

5. W przypadku pokrywania się terminów konkursu z innymi konkursami, turniejami  

lub olimpiadami, do ucznia i jego rodziców należy decyzja o tym, do którego z nich uczeń 

przystąpi. 

 

VI. Zasady i przebieg olimpiad 

1. Na podany przez nauczycieli w zgłoszeniu adres e-mail dnia 23.02.2012 do godziny 9:00 

wyślemy link do olimpiady oraz instrukcję przeprowadzenia konkursu online. Po otrzymaniu 

linku prosimy o rozesłanie całych linków do Państwa uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w 

konkursie. 

2. Uczeń musi przystąpić do konkursu w godzinach 13:00-14:00. Dozwolone jest tylko jedno 

podejście do testu.  

3. Czas na rozwiązanie wszystkich zadań konkursowych wynosi 45 min. Prace przesłane po 

godzinie 15 nie będą oceniane.  

4. Wyniki w wersji elektronicznej zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail do  

26.02.2012 oraz dostarczone do szkół w wersji papierowej z dyplomami i nagrodami do 

12.03.2012.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu olimpiady z przyczyn od nich 

niezależnych lub podyktowanych organizacją pracy szkoły i zobowiązują się do 

wcześniejszego o nich poinformowania szkół uczestniczących w konkursie.  

 

VII. Kryteria oceniania 

O zwycięstwie decyduje liczba poprawnych odpowiedzi oraz czas w jakim uczeń rozwiązał 

wszystkie zadania konkursowe.  Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. 
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Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. W przypadku 

uzyskania przez kilku uczniów takiej samej liczby punktów, zwycięzcą zostanie uczeń, który 

rozwiąże test w krótszym czasie. Organizatorzy nie przewidują miejsc ex aequo.  

 

VIII. Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

2. Zwycięzcy olimpiady (trzy pierwsze miejsca) otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody  

w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków 

finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

  

 

 

Organizatorzy: 

 

mgr Małgorzata Burka 

mgr Edyta Jęczmionek 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

DO GMINNEJ OLIMPIADY 

 JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

GMINY IWANOWICE 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

 

I. DANE UCZESTNIKA 

Nazwa szkoły:   ......................................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika: …..................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela: …...................................................................... 

Adres e-mail nauczyciela: …....................................................................... 

 

 

II. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka oraz na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Iwanowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie 

imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego  

 

 

 dziecka  ......................................………………………................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

do celów związanych z jego udziałem w Gminnej Olimpiadzie Języka Angielskiego  

dla uczniów szkół podstawowych gminy Iwanowice w roku szkolnym 2020/2021. 
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Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 
 

 

 

……………………………………………….. 
Podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


