Zespół Szkół
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Rudniku nad Sanem
KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

„Język w KORONIE”

REGULAMIN
KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

„Język w KORONIE”
1.Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Gminny Konkurs z języka angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych pt. „Język w KORONIE”.
2.Organizatorem Konkursu jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDNIKU NAD SANEM.
Koordynatorami konkursu są nauczycielki języka angielskiego Alicja Szymonik i Monika
Reichert.
3.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VIII szkół podstawowych Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem.
4. Konkurs zostanie poprzedzony w szkołach spotkaniami stacjonarnymi lub online
z uczniami ZS w Rudniku nad Sanem, którzy w języku angielskim przeprowadzą ciekawą
lekcję kulturowo-językową pt. "Teenagers here and there" (UK vs US). Terminy spotkań
zostaną ustalone indywidualnie z każdą ze szkół.
5. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
5.1.Etap I:


Etap I obejmuje znajomość zakresów tematycznych, grup leksykalnych, zagadnień
gramatycznych

i

funkcji

komunikacyjnych

odnoszących

się

do

podstaw

programowych nauczania języka obcego w szkole podstawowej.


Konkurs I stopnia w formie testu leksykalno-gramatycznego przygotowuje Komisja
Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół
w Rudniku nad Sanem, a przeprowadzają wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele
w każdej ze szkół podstawowych w dniu 31 maja 2021 r.



Każda szkoła umożliwia uczniom przystąpienie do testu o wyznaczonej przez
Dyrektora godzinie.



Testy w formie papierowej zostaną przekazane do szkół do dnia 28 maja 2021 r.



Szkoła biorąca udział w konkursie przekazuje testy do Organizatora w dniu 31 maja
2021 r. do godz. 15.00.



Konkurs potrwa ok 30 minut.



Do zawodów II stopnia awansuje 4 uczniów z każdej szkoły, którzy zdobyli
największą ilość punktów. W przypadku większej grupy uczniów, którzy uzyskali taką
samą najwyższą ilość punktów, do etapu II może przystąpić max. 6 uczniów.



Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostanie przesłana mailowo do
każdej szkoły podstawowej do dnia 2.06.2021 r.

5.2.Etap II:


Zawody II stopnia zostaną przeprowadzone stacjonarnie z zachowaniem
wszystkich wymogów sanitarno –epidemiologicznych w ZS w Rudniku nad
Sanem dnia 9.06.2021 r. o godz. 9.00.



Konkurs na etapie II będzie przeprowadzony tylko w formie pisemnej i będzie składał
się z zadań leksykalno-gramatycznych, zadań sprawdzających umiejętność rozumienia
tekstu pisanego oraz pytań z zakresu znajomości kultury krajów anglojęzycznych.



Na wykonanie testu przeznacza się 45 minut.



W skład Komisji Konkursowej na etapie II wejdą nauczyciele języka angielskiego
z ZS w Rudniku nad Sanem oraz nauczyciele języka angielskiego ze szkół
podstawowych, którzy będą opiekunami uczestników konkursu.

6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu w ZS w Rudniku nad
Sanem.
7. Nagrody w konkursie:
1 miejsce – dyplom oraz nagroda rzeczowa
2 miejsce – dyplom oraz nagroda rzeczowa
3 miejsce – dyplom oraz nagroda rzeczowa
Wszyscy pozostali uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele opiekunowie uczniów pisemne podziękowania.
8. W szczególnych przypadkach, wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej
w danej szkole, mogą być podejmowane inne decyzje w sprawie sposobu organizacji I i/lub
II etapu konkursu.
9. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania
wyników oraz zdjęć uczestników na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rudniku nad

Sanem. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do
żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania
swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu.

