POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„I love English Grammar”
Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.

Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.
Rozwijanie wiedzy w zakresie gramatyki języka obcego.
Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie
pracy z uczniem zdolnym.

Organizacja konkursu:
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wszystkich klas gimnazjum.
2. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać droga mailową do 10 marca
2017 r. na adres: agnieszka.wiecha@interia.pl (w temacie należy
zaznaczyć: konkurs języka angielskiego). W treści listu proszę podać:
imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła.
3. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Proszowicach pod kierunkiem
nauczyciela organizującego konkurs.
4. Konkurs odbędzie się 17 marca 2017 r. w Zespole Szkół im. Bartosza
Głowackiego w Proszowicach o godz. 9.45.
5. Czas trwania to 60 minut.
6. Test sprawdza przede wszystkim wiedzę gramatyczną i leksykalną
z języka angielskiego.
7. Uczniowie będą mieli za zadanie rozwiązać test pisemny składający się
z około sześciu zadań różnego typu. Wśród nich pojawią się np. zadania
wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, tłumaczenie fragmentów zdań,
parafrazy, słowotwórstwo lub wykreślanie błędnego wyrazu w zdaniu.
8. Wszystkie prace uczniów będą sprawdzone przez nauczyciela
prowadzącego konkurs; nauczyciel organizujący konkurs ma obowiązek
sprawdzenia prac w czasie nie dłuższym niż jeden tydzień.
9. Informacja o wynikach zostanie przesłana do szkół drogą elektroniczną.
10.Informacja o dniu organizacji konkursu zostanie zamieszczona
na stronie internetowej szkoły odpowiednio wcześniej, tak aby
nauczyciele mogli zorganizować przyjazd uczniów do ZS
w Proszowicach.
11.Nauczyciele gimnazjalistów wyrażających chęć udziału w konkursie
biorą odpowiedzialność za bezpieczny dojazd i powrót swoich uczniów.

12.Po ogłoszeniu wyników nauczyciele jak i uczniowie mają możliwość
wglądu do swojej pracy w terminie trzech dni.
13.W konkursie „I love English Grammar” wymagana jest pełna
poprawność gramatyczna i ortograficzna.
14.Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie
swojego imienia i nazwiska w materiałach związanych z konkursem
oraz na stronie internetowej organizatora i FB.
15.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego
regulaminu, zgodą rodziców/opiekunów na udział w konkursie osoby
niepełnoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
Organizator:
mgr Agnieszka Bartoszek

