DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„ENGLISH IS OUR FUTURE”
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa
Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa 4b

nr

88

im.

Gabriela

2. Cele konkursu
Rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego
Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów
Integracja uczniów różnych szkół dzielnicy Warszawa Włochy
3. Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej.
Zabrania się udziału uczniom, którzy mają rodzica anglojęzycznego, spędzili co
najmniej 6 miesięcy w kraju anglojęzycznym.
Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Przed przystąpieniem do
konkursu, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia dokumentu,
potwierdzającego zgodę na udział ucznia w konkursie. Brak zgody lub niewypełnienie
dokumentu oznacza niedopuszczenie do udziału w konkursie.
4. Organizacja i przebieg Konkursu
- Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana spośród
języka
angielskiego
przez
Dyrektora
Szkoły
Podstawowej
im. Gabriela Narutowicza w Warszawie.

nauczycieli
nr
88

- Konkurs jest dwuetapowy : etap szkolny i finał, który będzie miał formę ustną.
-Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiadają Szkolne Komisje
Konkursowe powołane przez Dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych na terenie
Dzielnicy Włochy
- Sprawdzenie wiadomości uczestników na etapie szkolnym odbywa się za pomocą testu
obejmującego słownictwo i gramatykę, który zostanie przekazany przez Organizatora
konkursu szkołom uczestniczącym.
- Prace z etapu szkolnego oceniane są przez Szkolne Komisje Konkursowe złożone
z nauczycieli języka angielskiego.
- Do finału kwalifikuje się jeden uczeń z klasy V oraz jeden uczeń z klasy VI z największą
liczbą uzyskanych punktów (razem 2 osoby). W przypadku uzyskania przez 2 uczniów
takiego samego wyniku Szkolne Komisje Konkursowe organizują dogrywkę we własnym
zakresie i wyłaniają jednego uczestnika.

- Szkolna Komisja Konkursowa przesyła listę uczniów zakwalifikowanych do finału do
Komisji Konkursowej w Szkole Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza.
- Na finał uczniowie powinni zgłosić się na 15 minut przed wyznaczoną godziną, posiadać
przy sobie przybory do pisania, legitymację szkolną i obuwie na zmianę.
- Komisje zobowiązane są przestrzegać terminów podanych w terminarzu.
Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą uwzględniane.
5. Terminarz Konkursu
- Szkoła Podstawowa nr 88, organizator konkursu przekaże
Dzielnicy Włochy informacje o konkursie do dnia 01.03.2019.

Szkołom Podstawowym

- Szkoły potwierdzają swój udział w terminie do dnia 08.03.2019.
- Organizator przekazuje Szkołom jeden egzemplarz testu w terminie do dnia 14.03.2019.
- I etap konkursu odbędzie się we wszystkich
15.03. 2019 o godzinie 10.00 i będzie trwać 60 minut.

szkołach

jednocześnie w dniu

- Szkolne Komisje po sprawdzeniu prac przekazują emailem do organizatora nazwiskoi
imię ucznia, klasę i szkołę, do której uczęszcza(z każdej grupy wiekowej jeden uczeń, łącznie
dwie osoby) w terminie do dnia 29.03.2019.
- Finał odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 88, ul. Radarowa 4b w Warszawie dnia
10.05.2019 w formie wypowiedzi ustnej / autoprezentacja, opis obrazka, odpowiedzi na
wylosowane pytanie
Uroczyste
rozdanie
nagród
laureatom
konkursu
odbędzie
się
31.05.2019w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4b w Warszawie o godzinie
11.00.
6. Wymagania
Zakres wymagań Konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły
podstawowej dla klas IV - VIII
7. Nagrody
- Wszyscy
w Konkursie.

uczestnicy

- Zwycięzca Konkursu,
nagrodę-książkę.

finału

otrzymają

dyplomy

potwierdzające

udział

z każdej grupy wiekowej, oprócz dyplomów otrzyma również

Kontakt :
a.bieniek@sp88.edu.pl
i.stachurska@sp88.edu.pl
e.blaszczak@sp88.edu.pl

