Regulamin Szkolnego Konkursu Języka
Angielskiego
w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu
§1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest II
Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika.
§2. Cele Konkursu:
1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces
samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności
językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Podniesienie samooceny uczniów.
6. Promowanie nauki języków obcych
§3. Uczestnictwo w Konkursie:
1. Konkurs otwarty jest dla uczniów II LO.
2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu do 25
listopada.
3. W razie dużej ilości chętnych nauczyciel może zredukować liczbę
uczestników biorąc pod uwagę postępy ucznia w nauce.
4. Informacje o Konkursie będą wywieszone w gablocie obok Sali nr 16
oraz podane na stronie internetowej szkoły.
§4. Termin Konkursu:
1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
2. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się 09 grudnia o 10.50
3. Drugi etap odbędzie się w czasie Tygodnia Języków Obcych (16 – 21
stycznia 2017))
Dokładna data i godzina będzie podana w późniejszym terminie.
§ 5. Forma Konkursu:
1. Pierwszy etap stanowić będzie test odpowiedzi zamkniętych, składający
się z 30 pytań. Czas trwania etapu I - 35 minut.
2. Do drugiego etapu przechodzi ok. 25 uczestników, którzy uzyskali
najwięcej poprawnych odpowiedzi w etapie pierwszym.
3. Drugi etap w formie testu będzie zawierał zadania otwarte i zamknięte
(rozumienie tekstu pisanego, tłumaczenie na język angielski, zadania
leksykalno - gramatyczne, wypowiedź pisemna: zadanie- niespodzianka).

Punktowana będzie poprawność językowa, adekwatność, kreatywność.
Czas trwania II etapu ok.60 min.
4. Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie
Upper-Intermediate.

§ 6. Wyniki Konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w
terminie 7 dni od przeprowadzenia poszczególnych etapów.
§ 7. Nagrody:
1. Za uzyskanie wyniku 75 - 80% w etapie pierwszym uczestnik uzyskuje
ocenę cząstkową bardzo dobrą za aktywność z języka angielskiego.
2. Osoby zakwalifikowane do II etapu uzyskują cząstkową ocenę celującą
za aktywność z języka angielskiego.
3. Laureaci Konkursu ( 20% od liczby uczestników drugiego etapu
Konkursu) uzyskują 2 cząstkowe oceny celujące za aktywność z języka
angielskiego.
4. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody książkowe bądź
inne nagrody.

§ 8. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w gablocie koło Sali 16 oraz na
stronie internetowej szkoły.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i
opisane w nim warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją
Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim
przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników
Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.
6. Koordynatorem szkolnym konkursu jest p. Bożena Żuchowska - Bugaj

