Poznań, dnia 01 października 2018 roku

ORGANIZACJA I ETAPU OOL
I.

01 PAŹDZIERNIKA 2018 – WYSYŁKA IMIENNYCH KART ODPOWIEDZI DO SZKÓŁ
01 października 2018 nastąpi wysyłka kart odpowiedzi za pomocą firmy kurierskiej DHL do
szkół na imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego szkołę do udziału w XI Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Logistycznej.
02 października należy się spodziewać kontaktu telefonicznego ze strony kuriera oraz
powiadomić dyrekcję, sekretariat, portiernię lub ochronę o spodziewanej wizycie kuriera, tak
aby ułatwić przekazanie przesyłki.
W przesyłce znajduje się koperta (bardzo ważne, aby koperty nie uszkodzić i nie zniszczyć, a
jedynie otworzyć!) zawierająca: imienne karty odpowiedzi uczniów zgłoszonych przez
nauczyciela, protokół oraz listę obecności, które należy odesłać zwrotnie po zakończeniu I
etapu w tych samych kopertach, w załączonym foliopaku wraz z protokołem (szczegóły
poniżej).
W przypadku braku otrzymania powyższej przesyłki do 3 października prosimy o pilny kontakt
z organizatorem.

II.

4 PAŹDZIERNIKA 2018 – I ETAP OOL

4 października ok. godz. 8:00 znajdziecie Państwo w swojej skrzynce, maila z linkiem do
ściągnięcia testów OOL w formacie pdf. Link ten zostanie także umieszczony w Aplikacji
OOL dla nauczycieli, na stronie głównej po zalogowaniu. Karty z treścią testów należy
wydrukować i przekazać uczniom wraz z kartami odpowiedzi, w momencie rozpoczęcia I
etapu.
Podczas wypełniania testów OOL uczniowie mogą mieć przy sobie kalkulator prosty.
Olimpiada rozpoczyna się 4 października o godzinie 11:00. Uczniowie przystępują do
wypełniania testów zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie OOL. Czas na wypełnianie
testów to 40 minut. Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.
W XI edycji olimpiady uczniowie przy rozwiązywaniu testu I etapu posługują się
przygotowanymi kartami odpowiedzi (przesłane wcześniej przez WSL za pomocą firmy
kurierskiej DHL). Karty odpowiedzi trafiają do WSL, gdzie są sprawdzane.

PUNKTACJA I ZASADY OCENIANIA
Test jest jednokrotnego wyboru:
a) poprawna odpowiedź = 2 pkt.,
b) brak odpowiedzi = 0 pkt.,
c) za niepoprawną odpowiedź = -1 pkt.
UWAGA: Nie ma możliwości poprawiania odpowiedzi na karcie odpowiedzi,
za to również = -1 pkt.

III.

5 i 8 PAŹDZIERNIKA 2018 – WYSYŁKA KART ODPOWIEDZI I PROTOKOŁU
W KOPERTACH DHL, PRZESŁANYCH WCZEŚNIEJ DO SZKÓŁ, NA ADRES WSL

Wysyłkę kart odpowiedzi realizuje firma DHL w porozumieniu z WSL. Firma DHL dysponuje
pełną listą szkół, biorących udział w olimpiadzie. Państwa zadaniem jest po I etapie przygotowanie przesyłki dla kuriera tj.: zapakowanie do przesłanej wcześniej koperty kart
odpowiedzi i protokołu z I etapu (nie wysyłają Państwo arkuszy testów) oraz spakowanie ich w
foliopak. Kurier wypełni list przewozowy i odbierze przesyłkę.
UWAGA: karty odpowiedzi należy posortować rosnąco wg numeracji (od najmniejszej
do największej). Karty nieobecnych uczniów należy przekreślić i przesłać z
pozostałymi.

Kurierzy będą odbierać przesyłki już od godz. 08:00 dnia 5 października, do 8 października.
Państwa zadaniem jest przygotowanie koperty i przekazanie jej kurierowi.
Jeśli nie będą Państwo mogli osobiście przekazać przesyłki, należy pozostawić paczkę
w sekretariacie lub w innym dostępnym miejscu i poinformować odpowiednich pracowników
szkoły o wizycie kuriera.
Uprzejmie prosimy, aby niewykorzystane karty odpowiedzi zostały umieszczone na końcu
sterty. Jeśli kurier nie pojawi się do dnia 8 października do godz. 16.00, prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy.
W przypadku jakichkolwiek dalszych problemów prosimy o kontakt telefoniczny
z Jakubem Napoleonem Gajdzińskim,, tel. 507 182 803.

IV.

DO 27 PAŹDZIERNIKA 2018 – WYNIKI I ETAPU OOL

Do dnia 27 października 2018 r. w Panelu Aplikacji OOL, w zakładce UCZNIOWIE i
OLIMPIADY umieszczone zostaną wyniki z I etapu. Uczniowie zakwalifikowani do II etapu
będą oznaczeni symbolem „TAK”. Uczniowie niezakwalifikowani oznaczeni będą symbolem
„NIE”. Wynik dostępny będzie także dla uczniów, po zalogowaniu, w panelu ucznia.
W Aplikacji OOL, w zakładce UCZNIOWIE, umieszczony zostanie wzór
zaświadczenia o zakwalifikowaniu się ucznia do II etapu (do pobrania i samodzielnego
wypełnienia wg potrzeby).
Przypominamy, że wszelkie informacje i instrukcje będziemy zamieszczać na stronie
poświęconej olimpiadzie, a w szczególności w Panelu Aplikacji OOL.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy Państwa o kontakt:
Jakub Napoleon Gajdziński, kom. 507 182 803 lub e-mail: olimpiada@wsl.com.pl

Zachęcamy Państwa do fotografowania zmagań uczniów w I etapie olimpiady i
przesyłania zdjęć na olimpiada@wsl.com.pl Z otrzymanych fotografii powstanie na
naszej stronie internetowej największa olimpijska galeria!

