IX Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne.
- Organizatorem IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest Szkoła
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie.
-Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa składająca się z nauczycieli uczących
języka angielskiego na terenie gminy Wola Mysłowska.
-Konkurs obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe z terenu Gminy Wola Mysłowska.
-Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej sprawdzające wszystkie umiejętności językowe.

2. Cele ogólne.
-Rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego.
-Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów w zakresie poprawnego czytania,
pisania, mówienia oraz znajomości gramatyki i ortografii.
-Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych i samodzielnego uczenia się.
-Integracja uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

3. Uczestnicy.
-Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas II-VII szkoły podstawowej.
-Każdą ze zgłoszonych do Konkursu szkół może reprezentować maksymalnie do 5 uczniów w
dwóch kategoriach wiekowych:

1. klasy II-III
2. klasy IV-V
3. klasy VI-VII
-Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
4. Organizacja i przebieg Konkursu.
-Za organizację Konkursu odpowiada Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie.
-Każda szkoła zgłasza chęć udziału w konkursie w terminie do 28 maja 2018 roku.
-Prace oceniane są przez Komisję Konkursową.
-Uczestnicy Konkursu powinni zgłosić się na pół godziny przed rozpoczęciem testu, posiadać
przy sobie przybory do pisania i obuwie na zmianę.
-Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą uwzględniane.
5. Terminarz Konkursu.
-Szkoła Podstawowa w Jarczewie przesyła informacje o konkursie, regulamin z zakresem
materiału i terminarz do szkół podstawowych do dnia 15.05.2018r.
-Szkoły podstawowe zgłaszają uczestników do 28 maja 2018 roku.
-Konkurs odbędzie się 12.06.2018r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Jarczewie.
-Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia tj. 12.06.2018r.
6. Wymagania.
-Zakres wymagań Konkursu obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły
podstawowej i opisane w dołączonym zakresie materiału.
7. Nagrody.
-Laureaci Konkursu oprócz dyplomów otrzymają nagrody.
8. Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu Szkoły Podstawowej w Jarczewie25 75 42 517 lub bezpośrednio u nauczyciela organizującego konkurs: 505 227 262 (Izabela
Has). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.szkolajarczew.pl

