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OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI
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IX Liceum Ogólnokształcące  im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

CELE KONKURSU:

● Zapoznanie ze specyfiką oraz przygotowanie do udziału w wymianach ERASMUS+
● Rozbudzenie zainteresowań geograficzno-lingwistycznych uczniów
● Motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy
● Doskonalenie umiejętności ponadprzedmiotowych
● Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji
● Zachęcanie uczniów do poznawania geografii, historii i kultury krajów

anglojęzycznych oraz języka angielskiego

PRZEBIEG KONKURSU:

1. Weryfikacja uczestników i zgłoszeń odbędzie się o godz. 9.30 - 9.50.
2. Oficjalne przywitanie uczestników oraz opiekunów: godz. 9.50
3. Uczestnicy biorą udział w 4 dyscyplinach konkursowych w godzinach: 10:00 - 12:00
4. Udział uczestników w warsztatach językowo - kulturowych związanych z projektem

ERASMUS + : 12:00 - 13:00
5. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród: godz.13:00
6. Zakończenie konkursu 13:30-14:00

ZASADY KONKURSU:

1. Do udziału w konkursie szkoła deleguje jedną 3-osobową drużynę, wysyłając
zgłoszenie na adres mailowy lo9@sosnowiec.edu.pl do 31 marca 2022 r.

2. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja
o drużynach zakwalifikowanych  do konkursu zostanie przekazana  do 05.04.2022 za
pomocą strony internetowej i mediów społecznościowych IX LO

3. Główną nagrodą w olimpiadzie są 3 kursy języka angielskiego w szkole British
School w Dąbrowie Górniczej. Za pozostałe miejsca przewidziano nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a nauczyciele pisemne podziękowania za
przygotowanie do konkursu. Wśród opiekunów zostanie również rozlosowany bon na
kwotę 200zł do Studia Urody Lilian & Madeleine w Sosnowcu.

4. Konkurs jest podzielony na 4 dyscypliny:

● Gramatyka
● Czytanie i słuchanie

mailto:lo9@sosnowiec.edu.pl
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● Wiedza o krajach anglojęzycznych: Szkocja
● Odgrywanie scenek związanych z wyjazdem do kraju anglojęzycznego
Scenki typu: Jesteś na wymianie Erasmus + w Anglii i…..

Pierwsze 3 dyscypliny odbywać się będą jednocześnie w różnych salach. Po zakończeniu
wszystkich dyscyplin odbędzie się część finałowa- odgrywanie scenek.

5. Konkurs przeprowadza Komisja Szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły spośród
grona nauczycielskiego.

6. Uczestnicy nie mają prawa korzystania ze słowników, atlasów ani innych pomocy
dydaktycznych.

7. Testy sprawdza i ocenia Komisja Konkursowa po zakończeniu pisania konkursu
w tym samym dniu.

8. Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięskie drużyny, przyjmując za kryterium
uzyskanie największej ilości punktów.

9. W trakcie sprawdzania prac konkursowych, uczestnicy będą mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach językowo-kulturowych związanych z projektem
ERASMUS +.

10. Dla opiekunów i uczestników przewidziany jest poczęstunek.

TEMATYKA ZAGADNIEŃ:

1. Podstawowe informacje dotyczące Szkocji (kultura, geografia, historia):
- rozpoznawanie najbardziej znanych budynków, pomników, mostów,
- najpopularniejsze święta,
- wybitne postaci, sławni ludzie,
- symbole Szkocji,
- kultura, tradycyjne stroje, muzyka, potrawy i sport,
- atrakcje turystyczne.

2.   Gramatyka i leksyka w oparciu o podstawę programową w szkole podstawowej na
poziomie A2 / B1+
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Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do sekretariatu szkoły na podany adres
e-mail.

STRONA INTERNETOWA SZKOŁY: https://ixlo.sosnowiec.pl/

E-MAIL: lo9@sosnowiec.edu.pl

ADRES SZKOŁY:
IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu
ul. Dormana 9a,
Sosnowiec, 41-219
tel. 32 263 24 23

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem:
patrycja.zbieranekpietraszczyk@ixlo.sosnowiec.pl

katarzyna.baca@ixlo.sosnowiec.pl

przemyslaw.kopczynski@ixlo.sosnowiec.pl

https://ixlo.sosnowiec.pl/
mailto:lo9@sosnowiec.edu.pl
mailto:patrycja.zbieranekpietraszczyk@ixlo.sosnowiec.pl
mailto:katarzyna.baca@ixlo.sosnowiec.pl
mailto:przemyslaw.kopczynski@ixlo.sosnowiec.pl
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KARTA ZGŁOSZENIOWA

„THE ERASMUS OLYMPICS”

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KL. 8)

1.     Imię i nazwisko uczestnika: ___________________________________

2. Szkoła: ________________________________________________

3. Opiekun: ________________________________________________

4. Adres mailowy opiekuna: _____________________________________

5. Numer telefonu opiekuna: ____________________________________

6. Zgoda Rodzica/Opiekuna ( data i podpis):

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie:

„THE ERASMUS OLYMPICS”

__________________________________________________________

( data, podpis rodzica / opiekuna)
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA OGÓLNA

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest IX Liceum
Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Jana Dormana 9a w Sosnowcu,
reprezentowane przez Dyrektora.

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana Dormana
9a, 41-219 Sosnowiec lub pocztą elektroniczną pod adresem: lo9@sosnowiec.edu.pl .

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – pana Przemysława Szewczyka, z którym można
kontaktować się pisemnie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl lub
telefonicznie pod numerem: 32 291-37-24 wewnętrzny 217.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych
zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane mogą być również
przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub na podstawie Państwa zgody na
przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. W każdym przypadku poinformujemy Państwa o dokładnej podstawie prawnej i celu przetwarzania Państwa
danych.

6. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

7. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w
obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. ze zm.).

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
3. prawo żądania usunięcia Państwa danych;
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na

podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub

innego właściwego organu nadzorczego);
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone

na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed
jej wycofaniem.

9. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących
podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych może być w
szczególności uniemożliwienie nam wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania
Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień.
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11. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne do
wykonania umowy, możemy odmówić zawarcia umowy lub nie wykonać innych czynności, do których niezbędne
jest przetwarzanie Państwa danych.

12. Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały
zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Okres przechowywania w IX LO danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

13. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie
działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób,
której dane dotyczą.

14. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez IX LO w Sosnowcu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochrony mienia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 263 24 23.

__________________________________________________________

( data, podpis rodzica / opiekuna )
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OŚWIADCZENIE
ZGODA NA OPUBLIKOWANIE PODSTAWOWYCH DANYCH

OSOBOWYCH

Dotyczy uczennicy/ucznia

…………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko

…………………………………………………………………………………………………
klasa, szkoła

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:

- danych osobowych mojego dziecka,

- wizerunku mojego dziecka w/na gazetkach i tablicach szkolnych oraz na
stronie internetowej i mediach społecznościowych IX LO im. W. Szymborskiej
w Sosnowcu.

………………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data, podpis rodzica (opiekuna prawnego)


