Warszawa 01.02.2018 r.

REGULAMIN DZIELNICOWEGO
KONKURSU WIEDZY O KRAJACH
ANGLOJĘZYCZNYCH
EDYCJA I – New York, New York
CELE:
- zgodnie z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2017/2018 – wdrażania nowej podstawy programowej - celem
nadrzędnym konkursu jest popularyzacja kultury krajów anglojęzycznych;
- kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji;
- kształcenie umiejętności selekcjonowania informacji;
- doskonalenie znajomości języka angielskiego i motywowanie do dalszej nauki;
- rozwijanie zainteresowań językowych uczniów.

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego, zwana
dalej „Organizatorem”.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest Aneta Kowal.
ADRESAT KONKURSU
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV publicznych Szkół Podstawowych z Dzielnicy
Włochy.
STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs jest organizowany w 2 etapach:
I – etap szkolny
II – etap dzielnicowy
Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana
przez Dyrektora Szkoły biorącej udział w konkursie.
Eliminacje konkursowe na pozostałym etapie zostaną przeprowadzone przez Komisję
Konkursową powołaną przez Organizatora.
Informacje o przebiegu konkursu na poszczególnych etapach
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1. Etap szkolny – zgłoszone szkoły otrzymują drogą e-mailową test wraz z instrukcją do
przeprowadzenia eliminacji szkolnych, który we własnym zakresie powielą odpowiednią liczbę
razy, w zależności od liczby uczestników. Za prawidłowy przebieg etapu szkolnego odpowiada
Szkolna Komisja Konkursowa. Materiały do tego etapu zostaną przesłane do szkół, które wyrażą
chęć uczestnictwa w konkursie, dnia 16 marca 2018 r. Szkoły biorące udział w konkursie
zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu konkursu w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 9.00.
Czas trwania eliminacji to 45 minut. Etap ten obejmuje test pisemny jednokrotnego wyboru.
W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy (słowników,
podręczników, itp.) Szkolna Komisja Konkursowa odsyła informację na temat
zakwalifikowanych do II etapu uczniów (2 uczniów z każdej szkoły) do Szkoły Podstawowej Nr
66 do dnia 26 marca 2018 r.
2. Etap dzielnicowy przeprowadza Finałowa Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora. Finał obejmuje część ustną – prezentację multimedialną na temat Nowego Jorku
(uczniowie mogą wybrać jedno z zagadnień). Prezentacje będą odbywać się w obecności
Organizatora oraz komisji finałowej. Komisja będzie oceniała następujące elementy prezentacji:
pomysłowość, zaangażowanie i wkład pracy, płynność wypowiedzi, intonację i wymowę,
bogactwo leksykalne, poprawność oraz wrażenie ogólne. Prezentacja powinna trwać od 5 do 7
minut. Ocena Komisji Finałowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
TERMINARZ KONKURSU
1 lutego Organizator prześle do Szkół informację o konkursie.
Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do 16 lutego 2018 r.
Eliminacje szkolne należy przeprowadzić w dniu 20 marca 2018 r o godzinie 9.00.
Do 26 marca 2018 r koordynatorzy przekazują do Szkoły Podstawowej Nr 66 informację
na temat zakwalifikowanych do etapu dzielnicowego uczniów (2 uczniów z każdej
szkoły).
5. Etap dzielnicowy odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 66 w dniu 26 kwietnia
2018 r.
6. Ogłoszenie wyników etapu dzielnicowego, wręczenie nagród i dyplomów - 26 kwietnia
2018 r.
1.
2.
3.
4.

Ze względów organizacyjnych, Szkoła Podstawowa Nr 66 zastrzega sobie prawo do ewentualnej
zmiany terminów poszczególnych etapów konkursu.

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
Udział szkoły w Konkursie należy zgłosić przesyłając wypełnioną Kartę zgłoszenia (Załącznik
nr 2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp66.waw.pl lub faksem (22 863-59-46) do
dnia
16 lutego 2018 r.
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MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH
1. Etap szkolny na terenie zgłoszonych szkół.
2. Etap dzielnicowy – na terenie Szkoły Podstawowej Nr 66.

NAGRODY
Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymują uczniowie, którzy zajęli odpowiednio pierwsze, drugie
i trzecie miejsce. Przewidujemy również wyróżnienia. Nauczyciele otrzymują podziękowania,
a finaliści dyplom uczestnictwa.
UWAGI KOŃCOWE
1. Każdy uczeń przystępując do eliminacji dzielnicowych jest zobowiązany do okazania
aktualnej legitymacji szkolnej.
2. W przypadku nieobecności ucznia zakwalifikowanego do danych eliminacji nie może go
zastąpić inny uczeń.
3. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
5. Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatora konkursu na adres mailowy
sekretariat@sp66.waw.pl lub pod numer telefonu 22 863-59-46.
6. Rodzice uczniów przystępujących do konkursu akceptują tym samym Regulamin
konkursu zamieszczony na stronie internetowej Organizatora w zakładce – Konkursy
(https://sp66warszawa.edupage.org/).
7. Organizator konkursu nie dostarcza uczestnikom żadnych tekstów źródłowych, ani innych
materiałów, podaje natomiast wymagany zakres tematyczny (Załącznik nr 1).
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Złącznik nr 1

WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY O NOWYM JORKU
1. In the beginning – historia Nowego Jorku.
2. The big apple –Nowy Jork.
3. Transport.
4. Manhattan.
5. Famous buildings and places to visit – znane budynki i miejsca, które warto zobaczyć.
6. Museums and Galleries – muzea i galerie.
7. Eating – jedzenie.
8. Sport.
9. Parades –parady.
10. Famous people- znani ludzie.
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Złącznik nr 2

.............................................
(pieczęć Szkoły)

...........................
(data)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66
im. ks. Juliana Chrościckiego
UL.PRZEPIÓRKI 16/18
WARSZAWA

KARTA ZGŁOSZENIA
DO DZIELNICOWEGO KONKURSU
WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNTCH
EDYCJA I – New York, New York

NAZWA SZKOŁY: .....................................................................................................................
ADRES SZKOŁY: .......................................................................................................................
DZIELNICA: ...............................................................................................................................
SKŁAD SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ:
......................................
......................................
........................................
SZKOLNY KOORDYNATOR KONKURSU.............................................................................
AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY

.......................................................................
(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

KARTĘ ZGŁOSZENIA można przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp66.waw.pl
lub faksem (22 863-59-46).
5

