I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 2018/2019
REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH
Cele konkursu:
 rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych młodzieży,
 promowanie języka angielskiego jako atrakcyjnej dziedziny nauki,
 rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,
 inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej,
 promowanie współzawodnictwa,
 kultywowanie wzajemnej współpracy między szkołami, w których młodzież uczy
się języka angielskiego.
Organizatorzy konkursu:


Liceum Ogólnokształcące nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku,



Starostwo Powiatowe w Otwocku.

Założenia szczegółowe konkursu:


Konkurs składa się z dwóch etapów pisemnych i polega na napisaniu testu
sprawdzającego znajomość zagadnień gramatycznych, leksykalnych, reagowania
językowego, czytania ze zrozumieniem oraz elementów wiedzy o wybranych krajach
angielskiego obszaru językowego.



Zakres materiału obejmuje treści zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia
Ogólnego dla Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów oraz podstawowe wiadomości
z zakresu historii, kultury, życia społecznego, przyrody i geografii krajów
anglojęzycznych.



Pierwszy etap konkursu odbywa się w macierzystej szkole ucznia, a prace konkursowe
są sprawdzane przez nauczycieli uczących języka angielskiego w danej szkole.



W konkursie biorą udział uczniowie VII-VIII klas szkół podstawowych oraz III klas
wygaszanego gimnazjum.



Do drugiego etapu zostaje zakwalifikowanych po dwoje uczniów z najwyższą liczbą
punktów z każdej szkoły, nie mniejszą niż 30 punktów.



Drugi etap konkursu odbywa się w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I im. K. I.
Gałczyńskiego w Otwocku.
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W drugim etapie konkursu (na szczeblu powiatowym) w skład komisji wchodzą
członkowie Zespołu

Nauczycieli

Języka Angielskiego uczący w

Szkołach

Podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi Powiatu Otwockiego. Nauczyciele szkół
podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, którzy chcieliby wziąć udział w pracach
komisji, proszeni są o zgłoszenie swojego udziału na adres mailowy szkoły
lootwock@lootwock.pl.
Terminarz konkursu:


Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres
lootwock@lootwock.pl lub faksem na numer (22) 779-35-74



Etap szkolny konkursu odbędzie się 14 marca 2019 roku o godz. 10.00.



Listy uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego należy przesłać do dnia
22 marca 2019 roku do godz. 15.30.



Etap powiatowy konkursu odbędzie się 28 marca 2019 roku o godz. 10.00.



Materiały do przeprowadzania etapu szkolnego zostaną przesłane drogą elektroniczną
do dnia 10 marca 2019 roku do godziny 15.30 wyłącznie do tych szkół, które zgłoszą
chęć udziału w konkursie. Arkusz konkursu należy powielić.



Klucz odpowiedzi wraz ze schematem punktowania zadań zostanie przesłany
14 marca 2019 roku o godz. 14.00.



Po wyłonieniu dwóch osób z najlepszym wynikiem prosimy o przesłanie ich danych
na

adres

e-mailowy

organizatora

lootwock@lootwock.pl,

czyli

Liceum

Ogólnokształcącego nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku do dnia 21 marca 2019
roku wraz z załącznikiem nr 1 i 2. Tylko przesłanie w/w danych uprawnia szkołę do
udziału w drugim etapie konkursu.


Uroczystość wręczenia nagród oraz ogłoszenia wyników etapu powiatowego odbędzie
się podczas Dnia Otwartego Szkoły dla kandydatów do Liceum 6 kwietnia 2019 roku
(sobota) o godz. 11.00.



Rozstrzygnięcia członków Zespołu Nauczycieli Języka Angielskiego uczących
w Szkołach Podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi Powiatu Otwockiego
biorącymi udział w konkursie są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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