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Organizačné pokyny na okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C

Okresný úrad Nitra, odbor školstva a okresná komisia Olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry oznamuje základným školám a osemročným gymnáziám v okrese Levice,
že Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej OSJL), kategórie C pre žiakov
8. a 9. ročníka základných škôl a tercie a kvinty osemročných gymnázií v školskom roku
2018/2019 sa uskutoční nasledovne:
1. školské kolá OSJL treba uskutočniť do 6. novembra 2018.
Mená víťazov školských kôl na priloženej prihláške spolu s výsledkovou listinou
školského kola treba poslať do 12. novembra 2018 na adresu:
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Mgr. Terézia Mészárosová
Saratovská 87
934 05 Levice
mail: vincent.levice@gmail.com
2. okresné kolo OSJL sa uskutoční 28. novembra 2018 (streda) o 9.00 hod.
v priestoroch Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87,
Levice podľa ústredných Metodických pokynov a navrhnutého programu:
8.00 – 8.30 prezentácia
8.30 – 9.00 žrebovanie čísel, organizačné pokyny
9.00 – 10.00 písomná časť súťaže
10.00 – 10.30 prestávka ( poskytnutie občerstvenia)
10.30 – 11.00 príprava na ústnu časť
11.00 - ústna časť súťaže
do13.30 – vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov, záver súťaže
3. Prihlásení víťazi (1.miesto) školských kôl už nebudú do okresného kola zvlášť
pozývaní.
Súťažiaci na súťaž prichádzajú v sprievode dospelého.
Prinesú so sebou písacie potreby a prezuvky.

Cestovné náklady pedagóga i súťažiaceho hradí vysielajúca škola.
Súťažiacim počas súťaže bude poskytnuté občerstvenie.
Metodické pokyny k organizácii súťaže a prihlášky do súťaže nájdete na stránke:
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OSJL/Organizacnyporiadok-a-pokyny.alej .
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