
REGULAMIN  OLIMPIADY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO AIM HIGH

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Wstęp

1.  Olimpiada z Języka Angielskiego Aim High przeznaczona jest dla uczniów szkól podstawowych

(klasa 7-8) w m.st. Warszawa.

2. Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie ul. Wilczy

Dół 4, 02-798 Warszawa, e-mail: sp16@edu.um.warszawa.pl

3. Koordynatorami Olimpiady są Mateusz Gacki, Dorota Nieszczerzewicz i Katarzyna Starzyńska,

nauczyciele języka angielskiego, którzy są odpowiedzialni za powołanie komisji Olimpiady.

4. Udział w olimpiadzie jest bezpłatny.

5.  Zgłoszenia  uczestnictwa  szkoły  (Załącznik  nr  1)  należy  przesłać  korzystając  z  formularza

opublikowanego  na  stronie  szkoły  w zakładce  „Olimpiada  Aim High”  do  16  stycznia  2023  r.

na adres: aimhigh.sp16@gmail.com 

6. Zgłoszenia przesłane w innej formie nie będą uwzględnione.

7.  Rodzic/opiekun  prawny  ucznia  przystępującego  do  olimpiady  zgadza  się  na  przetwarzanie

danych  osobowych  w zakresie  imię  i  nazwisko,  szkoła  i  klasa  oraz  publikację  ich  na  stronie

internetowej  organizatora.  Skany/zdjęcia  zgód  przesyła  nauczyciel  odpowiedzialny  na  adres

mailowy: aimhigh.sp16@gmail.com  do 30 stycznia 2023 r. (Załącznik nr 2).

Cele olimpiady

a) Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów.

b) Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i podnoszenie jakości nauczania.

c) Popularyzowanie języków obcych wśród uczniów szkoły podstawowej.

d)  Wdrażanie  uczniów  do  samodzielnej  pracy  nad  rozwijaniem  i  rozszerzaniem  wiadomości

zdobytych na lekcjach.

e) Rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec języka

obcego.



f) Popularyzowanie nauczania dwujęzyczności wśród uczniów.

g) Odkrywanie potencjału uczniów.

h) Kształtowanie świadomości uczniów na temat wartości i zalet znajomości języka angielskiego

w dzisiejszym świecie.

Przebieg olimpiady

1. Olimpiada składa się z 3 etapów:

1. etap I- eliminacje szkolne (pisemny)

2. etap II- eliminacje powiatowe (pisemny)

3. etap III- eliminacje powiatowe  (ustny)

Dwa pierwsze etapy odbywają się w formie pisemnej, a etap trzeci odbywa się w formie ustnej.

2)  W  pierwszym  etapie  (szkolnym)  uczestnicy  powinni  wykazać  się  znajomością  języka

angielskiego na poziomie B1+ (Intermediate) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Językowego.  Drugi  etap  sprawdza  znajomość  języka  angielskiego  na  poziomie  B2  (Upper-

Intermediate) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Testy obejmują

zagadnienia  gramatyczno-leksykalne  oraz  tematykę  kulturową  dotyczącą krajów  obszarów

anglojęzycznych. Trzeci etap olimpiady polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej oraz

ustnym zaprezentowaniu wiedzy na jeden z wybranych tematów:

 The Notting Hill Carnival 

 London- city tour 

 New York- city tour 

 Food and drink in the UK

 Christmas and the New Year in Britain 

 Your favourite president of the United States. 

 Who is William Shakespeare?

 Royal traditions 

 British superstitions 

 Guy Fawke's Day

 The United Kingdom- flags and emblems 

 Elizabeth II- lights and shadows 

 British theatre traditions 

 What is the difference between a school, college and university in the USA?

 The Brexit outcomes for Great Britain. 

 What is the story behind Thanksgiving?



3)  I  etap  olimpiady  (szkolny)  odbywa  się  w  zgłoszonej  szkole  do  konkursu  pod  nadzorem

nauczycieli  przedmiotu.  I  etap  olimpiady odbędzie  się  3  lutego 2023 r.  o  godzinie  10:00.  Test

zostanie dostarczony pocztą elektroniczną na 3 dni przed terminem I etapu olimpiady na podany

w zgłoszeniu adres mailowy nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie I etapu olimpiady

w szkole. Klucz odpowiedzi zostanie przesłany 3 lutego 2023 r. po godzinie 20:00.  Nauczyciel

odpowiedzialny za przeprowadzenie I etapu w danej szkole zobowiązuje się do przeprowadzenia 

I  etapu  olimpiady,  sprawdzenia  arkuszy  ze  swojej  placówki  i  uzupełnia  sprawozdanie,  które

zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym szkoły. W sprawozdaniu

powinni  zostać  uwzględnieni  uczestnicy,  którzy  uzyskali  minimum  80%  punktów.  Termin

uzupełnienia sprawozdania to 10 lutego 2023 r. do godziny 20:00. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu do arkuszy z I etapu olimpiady w celu weryfikacji

poprawności danych. 

5) Do II etapu zakwalifikowanych będą uczniowie, którzy otrzymali 80% punktów w I etapie. Lista

uczniów zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej

nr 16 im. Tony Halika w Warszawie w zakładce Olimpiada Aim High 27 lutego 2023 r. 

6) II etap olimpiady (powiatowy) ma formę testu pisemnego, który odbędzie się 24 marca 2023 r.

o godz. 10:00  w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie ul. Wilczy Dół

4,  Warszawa.  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  do  zmiany  formy  II  etapu  olimpiady

ze względu na sytuację epidemiologiczną, zgodnie ze wskazaniami sanepidu. Test przewidziany jest

na 60 minut.

7) Na podstawie wyników II etapu olimpiady komisja wyłoni 15 osób, którzy uzyskali najwyższą

liczbę punktów  do udziału w III etapie olimpiady (powiatowy). Lista uczniów zakwalifikowanych

zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej  j  Szkoły  Podstawowej  nr  16  im.  Tony  Halika

w Warszawie w zakładce Olimpiada Aim High 31 marca 2023 r.

8) III etap olimpiady (powiatowy) odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony

Halika w Warszawie ul. Wilczy Dół 4, Warszawa  28 kwietnia 2023 r. w godzinach 10:00-14:00

zgodnie  z  listą.  Uczeń  zobowiązany  jest  do  przesłania  przygotowanej  wcześnie  prezentacji

multimedialnej na wybrany temat z listy podanej powyżej do 21 kwietnia 2023 r. na adres mailowy:

aimhigh.sp16@gmail.com  w  formie  dowolnej.  Brak  przesłanej  prezentacji  dyskwalifikuje

uczestnika z uczestnictwa w III etapie. Podczas III etapu olimpiady uczeń prezentuje wybrany przez

siebie  temat  ustnie.  Prezentacja  multimedialna  powinna  zawierać  tylko  same  najważniejsze

informacje/ilustracje. Każdy uczestnik ma 10 minut na prezentacje ustną swojego tematu, następnie

komisja  ma  prawo zadać  dodatkowe pytania  bazujące  na  wybranym przez  uczestnika  temacie.

Przy ocenie prezentacji ucznia bierze się pod uwagę:



-płynność i poprawność wypowiedzi,

-wymowa,

-zasób leksykalno -gramatyczny,

-oryginalny sposób prezentacji i podejście do tematu.

- odpowiedź na zadawane pytania 

9)  Na  podstawie  wyników  III  etapu  olimpiady  komisja  wyznaczona  przez  przewodniczącego

wyłoni  3  laureatów  Olimpiady  z  Języka  Angielskiego  Aim  High-  1,  2  oraz  3  miejsce.  Lista

laureatów zostanie opublikowana 08 maja  2023 r. na stronie organizatora. Ocena Komisji finałowej

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagrody

1.  Organizator  przewiduje dyplomy uczestnictwa dla  trzech najlepszych uczestników (zwanymi

Laureatami), którzy uzyskają najlepszy wynik w III etapie (powiatowym).

2.  Laureaci  mają  prawo  ubiegać  się  o  uwzględnienie  ich  osiągnięcia  przez  Dyrektora  Szkoły

Podstawowej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

 Kontakt

1.Wszelkich informacji koordynator Olimpiady udziela jedynie opiekunowi olimpiady wskazanemu

przez szkołę w Zgłoszeniu.

2. Rodzice uczestników olimpiad pozyskują wszelkie informacje od opiekunów olimpiady w swojej

szkole.



Załącznik nr 1 
  

Pieczątka Szkoły 

Zgłoszenie udziału Szkoły 
w Olimpiadzie Języka Angielskiego Aim High

dla uczniów Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

WSZYSTKIE INFORMACJE PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM I
PRZESŁAĆ NA ADRES:  

aimhigh.sp16@gmail.com

1. Dane szkoły: 

Nazwa Szkoły......................................................................................................................... 

Ulica, nr.................................................................................................................................. 

Kod pocztowy.................................... Miejscowość............................................................... 

Tel/Fax ……...........................................................................................................…............ 

E-mail szkoły.......................................................................................................................... 

 2. Opiekun uczestników konkursu (osoba upoważniona do kontaktu z organizatorami): Imię i 

nazwisko opiekuna ....................................................................................................... 

Miejscowość, data                                                    Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 



Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………..………………………………….
(imię  i  nazwisko  dziecka)  w  Olimpiadzie  z  Języka  Angielskiego  Aim  High  na  zasadach
określonych w regulaminie konkursu.

……………………………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem
do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

……………………………………
( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka w zakresie:  imię i nazwisko
ucznia, szkoła ucznia, klasa ucznia, uzyskane miejsce przez organizatora konkursu, tj. Szkoła
Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie. 

……………………………………
( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Szkoła Podstawowa
nr  16  im.  Tony  Halika,  ul.  Wilczy  Dół  4,  02-798  Warszawa.  Z  Administratorem  można
się  kontaktować  pisemnie,  za  pomocą  poczty  tradycyjnej  na  adres  ul.  Wilczy  Dół  4,   02-798
Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sp16@eduwarszawa.pl.
2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe
mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3.  Przekazywanie  danych  osobowych  do  państw  trzecich  (spoza  obszaru  UE)  nie  będzie
się odbywać.
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  wskazanych
powyżej  celów  przetwarzania,  w  tym  również  obowiązku  archiwizacyjnego  wynikającego
z przepisów prawa.
5. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
▪ prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
▪ prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
▪ prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),



▪ prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
▪ prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6
ust.  1  lit.  a  RODO),  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  wcześniej  wyrażonej  zgody
w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia
sprawy w SP nr 16.
9.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu.
Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie  środki  fizycznej,  technicznej
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10.  Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  elektronicznie  i  ręcznie,  zgodnie  z  metodami
i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
11.  Wyrażenie  zgodny  na  udział  mojego  dziecka  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją
regulaminu danego konkursu.

………………………….                                            ………. ………………………………
    miejscowość i data                                         czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna


