Rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN
Szkolnego konkursu ortograficznego w języku angielskim

How well can you spell?
1) Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi
im. M. Zaruskiego w Gdańsku.
2) Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII oraz 2 i 3 gimnazjum.
3) Cele konkursu:
− inspirowanie i motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy z języka angielskiego,
− doskonalenie umiejętności poprawnego pisania w języku angielskim,
− wyłonienie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu
własnych zainteresowań i kompetencji,
− stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi
na lekcjach języka angielskiego oraz wykraczającymi poza materiał lekcyjny.
4) Tematyką konkursu jest pisownia wyrazów w języku angielskim.
5) Poziom i zagadnienia konkursu oparte są na podstawie programowej nauczania języka
angielskiego dla wyższych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
6) Regulamin i wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne będą na stronie
internetowej szkoły: www.gim27.edu.pl
7) Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Etap I (eliminacje) odbędzie się 27 października 2017r.
−

Celem jest wyłonienie 20 najlepszych uczniów, którzy zdobędą największą liczbę
punktów.

−

Czas eliminacji nie może przekroczyć 45 minut (godziny lekcyjnej).
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−

Za prawidłowe przeprowadzenie eliminacji i sprawdzenie testów odpowiedzialni
są organizatorzy konkursu.

−

Organizatorzy

konkursu

zobowiązują

się

zapewnić

uczniom

warunki

do samodzielnej pracy podczas eliminacji.
b) Etap II odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2018 r. Dokładny termin i szczegóły
zostaną podane na początku stycznia 2018 r.
c) Etap III (finał) odbędzie się w drugiej połowie marca 2018 r. Dokładny termin
i szczegóły finału zostaną podane na początku marca 2018 r.
8)

Prace finalistów będą przetrzymywane w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku do końca
roku szkolnego 2017/2018.

9) Punkty zdobyte we wszystkich etapach sumują się.
10) Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się w czerwcu 2018r.

ZAPRASZAMY! J
Organizatorzy:
Agata Głuszek
Marek Jasionowski
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