Regulamin Powiatowego Konkursu
Języka Angielskiego pod hasłem
„School is Fun”
w ZSZ z BP w Piszu
§1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego jest
Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, w tym jego
przedstawiciele, tj.nauczyciele j.angielskiego, przedmiotów zadowodowych
oraz pedagog szkolny.
§2. Cele Konkursu:
1. Integracja uczniów szkół średnich powiatu.
2. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces
samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
3. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez nietypowe
formy,takie jak :skecz lub przedstawienie w j.angielskim.
4.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności
językowych oraz artystycznych we współzawodnictwie z uczniami z innej
szkoły powiatu piskiego.
5. Rozwijanie uzdolnień uczniów w formie zabawy.
6. Podniesienie samooceny uczniów.
7.Wspólne zaśpiewanie piosenki w j.angielskim w formie karaoke.
§3. Uczestnictwo w Konkursie:
1. Konkurs otwarty jest dla zespołów uczniów klas I-II Techników oraz
Liceów Ogólnokształcących powiatu.
2.Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do 28 lutego_2019r.
podając: imię i nazwisko uczestnika i nazwę szkoły oraz tytuł
przedstawienia lub skeczu wypełniając dołączony formularz.
3.Każda szkoła powinna zgłosić swój zespół składający się z 5
przedstawicieli /4 osoby + lider zespołu=5 osób/
4. Informacje o Konkursie będą wywieszone w szkole ZSZ z BP oraz
podane na stronie internetowej szkoły /www.zsz.pisz.pl/ i facebooku.
5.Wszelkie pytania można kierować na adres ZSZ: sekretariat@zsz.pisz.pl
lub agnieszka.zarska68@gmail.com
§4. Termin Konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019r. na sali gimnastycznej ZSZ
z BP w Piszu.
§ 5.Zasady Konkursu i ocenianie:
1.Uczniowie zebrani w 5-osobowe grupy przedstawią swój program
artystyczny, trwający od 3-5 minut/ po wylosowaniu kolejności
wystąpienia przed jury i publicznością.

2.Następnie lider zespołu weźmie udział w konkurencji „Dyktando”
czytane przez rodzimego nosiciela j.angielskiego /native speaker'a/
3.Konkurs będzie obejmował zakres słownictwa oraz struktury
gramatyczne na poziomie B2/ intermediate/.
4.Jury konkursu oceniać będzie poprawność językową, płynność
wypowiedzi, pomysłowość, czas wykonania zadania oraz kreatywność
wykonania, kostiumy /skecz/
5.Podczas dyktanda liderzy napiszą ze słuchu tekst zawierający od 250 do
320 słów. Czas pisania około 45 minut.
6.Na zakończenie, pozakonkursowo, wszyscy uczniowie wraz z
nauczycielami zaśpiewają piosenki karaoke w j.angielskim /repertuar
dowolny/ Mile widziane utwory zespołu Queen,np.We will rock you,Don't
stop me now,We are the champions”
§ 6. Wyniki Konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
konkursu w sali konkursowej.
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§ 7. Skład Komisji Konkursowej :
Jury składać się będzie z sześciu osób: 4 nauczycieli j. angielskiego z
danej placówki oraz dwóch przedstawicieli ZSZ z BP w Piszu
§ 8. Nagrody:
1. Zwycięzcy otrzymają Puchar Starosty.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu będą nagrodzeni.
3. Każdy Zespół otrzyma dyplom uczestnictwa.
§ 9. Postanowienia końcowe:
1. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją
Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
3. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
4. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim
przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników
Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.
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