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HARMONOGRAM
XLVIII OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO W OKRĘGU WIELKOPOLSKIM
2016/2017

►do dnia 31 października 2016 r. – przesłanie na adres Komitetu Okręgowego
Olimpiady Języka Rosyjskiego dokładnie wypełnionych ankiet uczestników. Uwaga: Ankiety
bez pieczęci szkoły, podpisu dyrektora, nazwiska nauczyciela oraz ankiety nieczytelne nie
będą przyjmowane. W celu usprawnienia obiegu informacji prosimy o podanie w ankiecie
tel. kontaktowego nauczyciela oraz adresu e-mail.

►do dnia 14 listopada 2016 r. – przesłanie do szkół przez Komitet Okręgowy OJR
testów leksykalno-gramatycznych wraz z kryteriami oceny i punktacją;

►do dnia 12 grudnia 2016 r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych (I stopnia, test)
przez powołaną w uzgodnieniu z Komitetem Okręgowym OJR i Dyrekcję Szkoły Komisję
Szkolną. Proponowany termin przeprowadzenia testu: 12 grudnia 2016 r. godz. 10.00.

►do dnia 22 grudnia 2016 r. – przesłanie przez Komisje Szkolne na adres Komitetu
Okręgowego OJR poprawionych testów uczestników eliminacji szkolnych wraz z punktacją
i protokołem Komisji (adres: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań). Protokół można przesłać mailem na adres kawo@amu.edu.pl ;

►do dnia 31 grudnia 2016 r. – Komitet Okręgowy OJR dokona kwalifikacji
uczestników do eliminacji okręgowych (II stopnia) oraz prześle informacje do szkół;

►3-4 marca 2017 roku (piątek-sobota) – eliminacje okręgowe II stopnia.
O dokładnym terminie eliminacji ustnych uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym
komunikatem. Eliminacje pisemne: 4 marca 2017 roku (sobota) godz. 9.30. Eliminacje
okręgowe pisemne odbędą się w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, al.
Niepodległości 4, 61-874 Poznań, budynek „C“, sala C2. Eliminacje ustne – sale Instytutu.

►8-9 kwietnia 2017 roku – sobota, niedziela (wyjazd z Poznania w piątek
7 kwietnia) – eliminacje centralne III stopnia w Warszawie;
►18 marca 2017 roku (sobota) – XIV seminarium dla nauczycieli języka rosyjskiego,
podczas którego zostaną wręczone nagrody zwycięzcom eliminacji okręgowych oraz zostaną
omówione wyniki XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Dokładna informacja o spotkaniu
przesłana będzie w terminie późniejszym.

