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Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego 2013/2014
I. Organizatorzy Konkursu:
Organizatorem Konkursu jest:
Centrum Szkoleniowe IDEA Group, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 83, 90-423 Łódź, www.ideagroup.edu.pl
Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Gąsińska, właściciel; Wioleta Grochal, kierownik biura
II. Sponsorzy nagród:
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości poszerzenia/zmiany grona sponsorów oraz partnerów w przypadku
zaistnienia wymagających tego okoliczności.
III. Założenia Olimpiady:
a)

Celem Olimpiady jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego wśród uczniów gimnazjów. Olimpiada ma
również na celu zachęcenie uczniów do rozszerzania i wzbogacania swojej wiedzy dotyczącej języka angielskiego.
Olimpiada odbywać się będzie we wszystkich województwach w Polsce.

Cele Szczegółowe to:
b)

rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwijanie wśród uczniów
gimnazjów zainteresowania językiem angielskim,

c)

rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach anglojęzycznych,

d)

stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień dla młodzieży oraz
warunków twórczej pracy z młodzieżą dla nauczycieli,

e)

stwarzanie większej grupie uczniów możliwości odnoszenia sukcesu na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez
upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnych etapach Olimpiady,

f)

prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych,

g)

lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

h)

rozszerzenie współdziałania nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami gimnazjów w procesie
kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,

i)

doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną

IV. Grupa docelowa:
W Olimpiadzie może wziąć udział młodzież uczęszczająca do gimnazjum.
V. Przebieg Olimpiady:
Olimpiada przebiega trzystopniowo:
I Etap – kwalifikacyjny, w zgłoszonych do udziału placówkach szkolnych
II Etap – wojewódzki, w zgłoszonych do udziału placówkach szkolnych
III Etap – centralny, w Łodzi lub Warszawie
Gala finałowa – do ustalenia.
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Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany lokalizacji etapów II i III oraz Gali Finałowej w przypadku
zaistnienia wymagających tego okoliczności.
Uczestnik Olimpiady przygotowuje się samodzielnie do eliminacji wszystkich stopni korzystając z opieki szkoły i pomocy
nauczyciela w ukierunkowaniu pracy.
Etap I –kwalifikacyjny:
Termin 10 kwietnia 2014, godzina 12:00.
Rodzaj sprawdzianu: pisemny test sprawdzający gramatykę, leksykę języka angielskiego na poziomie A1. Test składać
się będzie z 50 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu uczniowie będą
mieli 50 min. Test będzie zawierał zadania gramatyczno-leksykalne. Do kolejnego etapu przejdą uczestnicy, którzy
otrzymają minimum 36 punktów. Jeżeli z danej szkoły żaden uczeń nie zakwalifikuje się do II etapu, najlepsza osoba ze
szkoły może wziąć w nim udział.
Test zostanie przesłany w odpowiedniej liczbie kopii zgodnej z przesłanym przez Szkoły formularzem zgłaszającym Uczniów
do Olimpiady, pocztą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem. W DNIU ODBYWANIA SIĘ WW. ETAPU, przesyłka
zawierająca testy MUSI zostać rozpieczętowana KOMISYJNIE przy udziale nie mniej niż trzech przedstawicieli placówki.
Proces otwarcia prac MUSI zostać zakończony spisaniem protokołu otwarcia (wzór zostanie przesłany wcześniej drogą
elektroniczną do wszystkich zgłoszonych placówek). Ww. protokół MUSI zostać podpisany przez WSZYSTKICH
przedstawicieli komisji oraz opatrzony PIECZĘCIĄ placówki i ODESŁANY W TYM SAMYM DNIU drogą mailową, w postaci
skanu, na adres biuro@ideagroup.edu.pl. Brak odesłanego W DNIU ETAPU KWALIFIKACYJNEGO

odpowiednio

wypełnionego i podpisanego protokołu DYSKWALIFIKUJE udział uczniów danej placówki.
Czas trwania: 50 minut
Miejsce: macierzyste placówki szkolne uczniów uczestników
Wyniki: po zakończeniu etapu kwalifikacyjnego, wypełnione i PODPISANE przez uczniów uczestników testy przesyłane są
W TYM SAMYM DNIU (decyduje data stempla nadania pocztowego na kopercie lub data listu przewozowego firmy
kurierskiej) JEDNĄ przesyłką do biura Organizatora Olimpiady na adres:
Centrum Szkoleniowe IDEA Group
90- 423 Łódź, Piotrkowska 83
Tel. 42 688 33 66.
Wyniki zostaną przesłane do szkół oraz nauczycieli opiekunów drogą mailową w terminie do trzech tygodniu od daty odbioru
przez Centrum przesyłki z wypełnionymi testami. Testy pozostaną do wglądu uczestników drogą mailową w postaci skanu
lub w siedzibie Centrum, za uprzednim wnioskiem o udostępnienie i przy określeniu terminu dogodnego dla obydwu stron, w
archiwum w okresie do pięciu lat po zakończeniu Olimpiady.
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Etap II - wojewódzki:
Termin: 15 maja 2014, godzina 12:00
Rodzaj sprawdzianu: pisemny test sprawdzający gramatykę, leksykę języka angielskiego na poziomie A2, wiedzę o
krajach anglojęzycznych. Test składać się będzie z 50 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt.
Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieli 50 min. Test będzie zawierał zadania gramatyczno-leksykalne oraz wiedzę o
krajach anglojęzycznych. Do kolejnego etapu przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 40 punktów. Jeżeli z danego
województwa żaden uczeń nie zakwalifikuje się do III etapu, najlepsza osoba z województwa może wziąć w nim udział.
Test zostanie przesłany do Szkół w FORMIE ELEKTRONICZNEJ w godzinach ok. 11:15 do 11:45 w dniu odbywania się
ww. etapu. Wydruk testów MUSI odbyć się KOMISYJNIE przy udziale nie mniej niż trzech przedstawicieli placówki. Proces
drukowania MUSI zostać zakończony spisaniem protokołu „otwarcia” (wzór zostanie przesłany wcześniej drogą
elektroniczną do wszystkich zgłoszonych placówek). Ww. protokół MUSI zostać podpisany przez WSZYSTKICH
przedstawicieli komisji oraz opatrzony PIECZĘCIĄ placówki i ODESŁANY W TYM SAMYM DNIU drogą mailową, w postaci
skanu, na adres biuro@ideagroup.edu.pl. Brak odesłanego W DNIU ETAPU KWALIFIKACYJNEGO

odpowiednio

wypełnionego i podpisanego protokołu DYSKWALIFIKUJE udział uczniów danej placówki
Czas trwania: 50 minut
Miejsce: macierzyste placówki szkolne uczniów uczestników
Wyniki: po zakończeniu etapu wojewódzkiego, wypełnione i PODPISANE przez uczniów uczestników testy przesyłane są
W TYM SAMYM DNIU (decyduje data stempla nadania pocztowego na kopercie lub data listu przewozowego firmy
kurierskiej) do biura Organizatora Olimpiady.
Wyniki zostaną przesłane do szkół oraz nauczycieli opiekunów drogą mailową w terminie do dwóch tygodniu od daty odbioru
przez Centrum przesyłki z wypełnionymi testami. Testy pozostaną do wglądu uczestników drogą mailową w postaci skanu
lub w siedzibie Centrum, za uprzednim wnioskiem o udostępnienie i przy określeniu terminu dogodnego dla obydwu stron, w
archiwum w okresie do pięciu lat po zakończeniu Olimpiady.
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany lokalizacji oraz terminu etapu II w przypadku zaistnienia
wymagających tego okoliczności.
Etap III – centralny:
Termin: 9 czerwca 2014, godzina 14:00
Rodzaj sprawdzianu: pisemny test sprawdzający gramatykę, leksykę języka angielskiego na poziomie A2+, wiedzę o
krajach anglojęzycznych oraz język biznesowy. Test składać się będzie z 50 pytań, przy czym za każde pytanie będzie
można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieli 50 min.
Czas trwania: 50 minut
Miejsce: Łódź lub Warszawa. Organizator nie zapewnia wyżywienia, noclegów ani zwrotu kosztów dojazdu.
Wyniki: po zakończeniu etapu centralnego, wypełnione i PODPISANE przez uczniów uczestników testy przekazywane są
W TYM SAMYM DNIU do biura Organizatora Olimpiady.
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Wyniki zostaną przesłane do szkół oraz nauczycieli opiekunów drogą mailową w terminie do 10 dni od daty odbioru przez
Centrum przesyłki z wypełnionymi testami. Testy pozostaną do wglądu uczestników drogą mailową w postaci skanu lub w
siedzibie Centrum, za uprzednim wnioskiem o udostępnienie i przy określeniu terminu dogodnego dla obydwu stron, w
archiwum w okresie do pięciu lat po zakończeniu Olimpiady.
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany lokalizacji oraz terminu etapu III w przypadku zaistnienia
wymagających tego okoliczności.
Gala finałowa:
Termin: 19 czerwca 2014
Miejsce: Łódź lub Warszawa, dokładna lokalizacja zostanie podana na stronie internetowej Centrum: www.ideagroup.edu.pl
nie później niż na 7 dni przed datą organizacji Gali. Organizator nie zapewnia wyżywienia, noclegów ani zwrotu kosztów
dojazdu.
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany lokalizacji oraz terminu Gali Finałowej w przypadku zaistnienia
wymagających tego okoliczności.
VI. Nagrody
Dla uczniów uczestników, w gestii sponsorów, pozostają do ustalenia.
Dodatkowo, wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymają elektroniczne certyfikaty poświadczające o uczestnictwie na danym
etapie, każda Szkoła uczestnicząca w Olimpiadzie otrzyma certyfikat współpracy na rzecz wspierania rozwoju uzdolnień
językowych młodzieży oraz prawo do skorzystania z atrakcyjnych warunków przeprowadzenia Warsztatów Kompetencji
Zawodowych dla kadry i opiekunów.
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany nagród oraz w przypadku zaistnienia wymagających tego
okoliczności.
VII. Dokumentacja
Z przebiegu poszczególnych etapów Olimpiady sporządzony zostanie Protokół Olimpiady, który przechowywany będzie w
sekretariacie Centrum Szkoleniowego oraz udostępniony do wglądu na stronie www.ideagroup.edu.pl. Wszelka
dokumentacja dotycząca Olimpiady będzie przechowywana w archiwum znajdującym się w siedzibie Centrum w okresie 5
lat od daty zakończenia Olimpiady.
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VIII. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany/uzupełnienia wszystkich zapisów Regulaminu Olimpiady za każdorazowym
powiadomieniem o ewentualnych zmianach/uzupełnieniach szkół zgłoszonych do Olimpiady. Wszelkie pytania oraz
wątpliwości/zastrzeżenia dotyczące powyższego Regulaminu należy kierować na adres biuro@ideagroup.edu.pl. Wszelkie
odwołania od decyzji/wyników przedstawianych przez Centrum można składać w terminie 7 dni od daty przekazania na
adres biuro@ideagroup.edu.pl. Centrum zastrzega sobie możliwość ich rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi w terminie
nie późniejszym niż 7 dni od daty otrzymania.
IX. Kontakt i koordynatorzy projektu
Centrum Szkoleniowe IDEA Group
90- 423 Łódź, Piotrkowska 83
Tel. 42 688 33 66
Koordynatorzy Projektu:
Małgorzata Gąsińska
Wioleta Grochal

5

