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REGULAMIN  XI POWIATOWEGO KONKURSU  JĘZYKA ANGIELSKIEGO  WELCOME!  2020/2021 

§ 1

1    Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów  klas siódmych i  ósmych szkół podstawowych uczęszczających do 

placówek oświatowych  z  powiatu słupskiego i miasta   Słupsk. Uczestnicy startują w dwóch osobnych kategoriach: klasa 

ósma oraz klasa siódma. 

2    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Ustce.     

3    Konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz wydawnictwa Oxford University Press. 

4    Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli języka angielskiego ZSOiT   w Ustce. 

5    Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.   Organizator nie ponosi kosztów przejazdów uczestników. 

6    Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na: 

-  opublikowanie zdjęć konkursowych na stronach internetowych ZSOiT oraz Powiatu Słupskiego oraz materiałach prasowych 

i telewizyjnych;  

-  przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy: podanie nazwisk i nazw szkół laureatów imprezy na wyżej 

wymienionych stronach. 

§ 2

Cele konkursu 

1   Popularyzowanie języka angielskiego jako języka wiodącego . 

2   Zachęcenie uczniów do wzbogacania i doskonalenia znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych. 

3   Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

4   Aktywizowanie uczniów do stosowania języka angielskiego w sytuacjach codziennych. 
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§ 3

Przebieg konkursu 

1  Test  będzie sprawdzał umiejętność  rozumienia  ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz wiedzę na temat krajów 

anglojęzycznych na poziomie pre-intermediate oraz  intermediate . Dodatkowo w zadaniach zamkniętych i otwartych pojawią 

się zagadnienia gramatyczno-leksykalne. (Treści objęte podstawą programową języka angielskiego dla szkoły podstawowej 

oraz poszerzone o wymagania wskazane w wymienionych podstawach programowych  w zakresie znajomości środków 

językowych oraz rozumienia wypowiedzi pisemnych.)  

2   Konkurs ma formę testu pisemnego, który jest przeprowadzany online 22 kwietnia  2021 o godzinie 9.00 . Organizator 

przesyła zgłoszonym uczniom link do formularza 15 minut przed rozpoczęciem testu. Link będzie aktywny do godziny 10.00. 

3  Zgłoszenia  uczestników należy dokonać  poprzez wypełnienie formularza ( w załączniku) i przesłanie skanu / zdjęcia w 

formie elektronicznej pod adres marta.wyrzykowska@zsoit.edu.pl  do 16 kwietnia 2021. 

4  Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie wyników  testu. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 

Nagrody będą przekazane z  zachowaniem reżimu sanitarnego.  

§ 4

 Nagrody 

Organizatorzy przewidują nagrody oraz  dyplomy dla laureatów miejsc I-III w kategorii klas  VII i VIII . 

§ 5

  Komisja Konkursu 

Marta Wyrzykowska,   Katarzyna Ozimek 

Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja. 
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