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REGULAMIN PODLASKIEJ GIMNAZJADY  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

1. Organizatorzy konkursu. 
Organizatorami konkursu są VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w 
Białymstoku oraz London Academy Centrum Nauczania Języków Obcych. Konkurs odbywa się 
pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz English Language Institute w Bristolu. 
 
2. Cele konkursu. 
Celem Gimnazjady jest propagowanie znajomości języka angielskiego wśród gimnazjalistów, 
motywowanie do nauki i rozwijania umiejętności językowych oraz integracja młodzieży i 
nauczycieli języka angielskiego woj. podlaskiego.  
 
3. Nagrody. 
Nagroda główna:  
 

BON EDUKACYJNY O WARTOŚCI 3000,00 PLN 
 
Laureaci otrzymują dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów 
konkursu. Laureatami konkursu zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co 
najmniej 60% sumy możliwych do zdobycia punktów. 
 
4. Uczestnicy konkursu. 
W Gimnazjadzie mogą brać udział wyłącznie uczniowie gimnazjów z terenu województwa 
podlaskiego, niezależnie od wieku i klasy, do której uczęszczają. Do etapu wojewódzkiego 
konkursu mogą przystąpić maksymalnie 2 osoby z jednej szkoły. Udział w konkursie jest 
bezpłatny. 
 
5. Zakres tematyczny konkursu. 
Szczegółowy spis zagadnień oraz wykaz literatury dostępny będzie od 11.01.2016r. na stronie 
www.londonacademy.pl. 
 
6. Forma konkursu. 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 
 

a) etap szkolny 
Etap szkolny Gimnazjady ma formę testu zamkniętego (wielokrotny wybór a, b, c, d), składającego 
się z 25 pytań gramatycznych oraz 25 pytań leksykalnych (razem 50 pytań). Test będzie dostępny 
na stronie www.londonacademy.pl Etap szkolny odbywa się w wyznaczonym terminie w 
macierzystej szkole uczniów. 
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Finalistami Podlaskiej Gimnazjady Języka Angielskiego zostają uczniowie (maksymalnie 2 osoby), 
którzy zdobyli największą liczbę punktów w grupie wszystkich, którzy przystąpili do etapu 
szkolnego.   
 

b) etap wojewódzki  
Etap wojewódzki Gimnazjady ma formę testu składającego się ze 100 pytań gramatycznych i 

leksykalnych. Etap wojewódzki odbędzie się w czerwcu w siedzibie VIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. 

8. Terminarz konkursu. 
 

 Od 14.12.2015 do 14.02.2016 r. – rejestracja szkół. 
Rejestracji szkoły dokonuje szkolny koordynator Gimnazjady poprzez wysłanie zgłoszenia 
drogą mailową na adres: londonacademy@wp.pl (wzór zgłoszenia znajduje się w 
załączniku nr 1). 
 

 29.02.2016 r. –  etap szkolny Gimnazjady 
 

 czerwiec 2016r. -  etap wojewódzki Gimnazjady oraz uroczyste podsumowanie konkursu w 
siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku; 
ul. Piastowska 5; 15-207 Białystok.  

 
9. Postanowienia końcowe. 
 

A. Postępowanie konkursowe na każdym etapie przeprowadza się w wydzielonych salach       
z uwzględnieniem zasady samodzielności. 

B. W czasie etapu wojewódzkiego w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy Gimnazjady    
i Członkowie Komisji Konkursowej. 

C. Prace uczniów przechowuje Komisja do zakończenia roku szkolnego 2015/2016. 
D. Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
E. Zadania na wszystkich etapach konkursu oceniane są kryterialnie i w związku z tym nie 

przewiduje się odwołań od decyzji Komisji Konkursowej. 
F. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo udziału w charakterze obserwatorów etapu 

szkolnego w wybranych przez siebie szkołach. 
G. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z dojazdem na etap wojewódzki, 

odbywający się w Białymstoku. 
H. Wszyscy uczniowie biorący udział w etapie wojewódzkim zgłaszają się na konkurs               

z wypełnioną i podpisaną zgodą rodziców na udział w konkursie oraz na przetwarzanie         
i wykorzystywanie danych osobowych ucznia dostępną w załączniku nr 2. Wypełnienie 
zgody jest warunkiem udziału w konkursie. 

I. Informacje o konkursie: www.londonacademy.pl oraz na stronie VIII LO: 
www.8lo.bialystok.pl (zakładka Gimnazjada). Pytania należy kierować na adres e-mail: 
londonacademy@wp.pl. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

……………………………………… 
               pieczęć szkoły 

 

London Academy 
Centrum Nauczania  

Języków Obcych  
ul. Białówny 9/1 

15-437 Białystok                                         
               

                

Zgłoszenie uczniów z _______________________________________________  

w  ___________________________ do udziału w  „Podlaskiej Gimnazjadzie Języka 

Angielskiego” w roku szkolnym 2015/2016. 

 

 Liczba uczestników etapu szkolnego: _________________ 

 Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna        numer telefonu           adres e-mail 

           _____________________________________________________________________ 

              ____________________________________________________________________________________ 

 

*Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą e-mailową z dopiskiem „PODLASKA 

GIMNAZJADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO” na adres londonacademy@wp.pl 

 

       .......................................................................... 

                  podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
(dotyczy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego) 
 
 

 
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ  
W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE 

DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA 
 

 
……………………………………………….………………………….……………………………………..  

Imię/imiona i nazwisko ucznia  
 
……………………………………………………………..…………………………………………………..  
 
…………………………………………………………….……………...……………………………………  

Szkoła, klasa  

 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie           
i wykorzystywanie niezbędnych danych osobowych przez Komitet Organizacyjny 
Konkursu ‘Podlaskiej Gimnazjady Języka Angielskiego’ dla celów postępowania 
kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie 
wyników konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  
 

 
 
………………………………………………………………………………………………..………………  
data          podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 


