
Regulamin 
XIV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego 

dla uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz
 klas siódmych szkół podstawowych Powiatu Kartuskiego

1. Celem  konkursu  jest  rozbudzenie  wśród  młodzieży  gimnazjalnej  powiatu  kartuskiego

zainteresowania językiem angielskim oraz podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego.

2. Konkurs jest organizowany przez nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im.

Jana  Heweliusza  w  Żukowie  (dawniej:  Publiczne  Gimnazjum  nr  2  im.  Jana  Heweliusza  w

Żukowie).

3. Siedzibą Powiatowej Komisji Konkursowej (PKK) jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im.  Jana

Heweliusza  w  Żukowie,  ul.  Armii  Krajowej  2e, tel. 58-681-70-50.

4. Stopnie konkursu:

I etap - szkolny (pisemny – pytania zamknięte) – 22 lutego 2018 r. o godz. 1400.

II etap -  powiatowy (pisemny i  ustny – pytania zamknięte  i  otwarte  oraz krótka wypowiedź

ustna) – 7 marca 2018 r. o godz. 9.00 .

5. Do udziału w rywalizacji  zapraszamy wszystkich uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas

siódmych szkół podstawowych naszego powiatu.

6. Przystąpienie  ucznia  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  zaakceptowaniem  niniejszego

regulaminu przez niego i jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz wyrażeniem zgody na

przetwarzanie  danych  osobowych  i  publikację  wizerunku  ucznia  –  wyłącznie  w  celach

niezbędnych do realizacji  konkursu (np.  ogłoszenie  listy uczestników etapu powiatowego

czy zwycięzców).

7. Szkoły,  które  chcą  wziąć  udział  w  konkursie  zobowiązane  są  przesłać  zgłoszenie  na  adres

mailowy olkob@wp.pl do 29 stycznia 2018 r. podając imię i nazwisko nauczyciela, który będzie

pełnił obowiązki przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej (SKK) i  adres mailowy, na

który będą wysyłane wszystkie materiały konkursowe. 

8. W dniu 21 lutego 2018 r. w godzinach porannych (najpóźniej do godziny 1200) na wskazany w

mailu zgłoszeniowym adres zostanie wysłany arkusz zadań na etap szkolny.

9. Przewodniczący SKK powiela arkusze zadań dla wszystkich uczniów, którzy zgłosili chęć udziału

w konkursie. Do czasu rozpoczęcia I etapu konkursu, arkusze te stanowią tajemnicę służbową.

10. Etap szkolny obędzie się  22   lutego 2018 r. o godz. 14  00   . Czas trwania konkursu na tym etapie

wynosi  45 minut. W sali, w której uczniowie rozwiązują zadania konkursowe musi przebywać

minimum jeden członek SKK, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Uczniowie

mogą opuścić salę dopiero, gdy zakończą rozwiązywanie testu.
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11. Po zakończeniu konkursu SKK sprawdza testy zgodnie z kluczem, który zostanie wysłany drogą

mailową w dniu 22   lutego 2018 r.   po godz. 15  00   na adres podany w mailu zgłoszeniowym.

12. Po sprawdzeniu prac konkursowych przewodniczący SKK komputerowo wypełnia protokół,  do

którego  wpisuje  dane  uczniów,  którzy  uzyskali  miejsca  do  10.  włącznie,  a  następnie  drogą

mailową wysyła na adres olkob@wp.pl – w terminie do 26 lutego 2018 r.

13. Do drugiego etapu przechodzą  2 najlepsze osoby z każdej  szkoły.  W przypadku dużej  liczby

uczestników PKK może na korzyść uczniów zwiększyć liczbę uczestników etapu powiatowego

konkursu.

14. Ostateczna lista uczestników etapu powiatowego zostanie ogłoszona w terminie do dnia 1 marca

2018 r. na stronie internetowej organizatora  www.gim2.zukowo.pl oraz przesłana na wskazany

adres mailowy.

15. Etap powiatowy zostanie przeprowadzony dnia 7 marca   2018 r. o godz. 9  00    w budynku Szkoły

Podstawowej  Nr  2  w  Żukowie  (dawne Publiczne  Gimnazjum nr  2)  i  przebiegać  będzie  w  2

etapach:

a) część pisemna – pytania zamknięte i otwarte, test trwa 45 minut,

b) część  ustna  –  polegająca  na  krótkim  (maksymalnie  5  minut)  zaprezentowaniu

wylosowanego  tematu  (speech);  uczniowie  będą  mieli  5  minut  na  przygotowanie

wypowiedzi;  lista  tematów nie zostanie  wcześniej  udostępniona;  do tej  części  zostanie

zakwalifikowanych 10 uczestników, którzy uzyskają najlepszy wynik w części pisemnej.

16. Zarówno  część  pisemna,  jak  i  ustna  konkursu  oparta  jest  na  materiale  obowiązującym  w

podstawie programowej do gimnazjum i rozszerzona o niektóre zagadnienia z zakresu FCE.

17. W trakcie konkursu uczniowie nie będą mieli możliwości korzystania ze słowników.

18. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną tego samego dnia po zakończeniu części ustnej.

19. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod wskazanym wcześniej

adresem mailowym olkob@wp.pl lub numerem telefonu 58-681-70-50.

   

                                                                                         Organizatorzy:

Aleksandra Kobiela (przewodnicząca)

Barbara Romaniak
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