REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA KLAS ÓSMYCH ORGANIZOWANEGO
PRZEZ
SZKOŁĘ SPOŁECZNĄ IM. 24 PŁK UŁANÓW W KRAŚNIKU
'Let's

play tenses'

1.MIEJSCE KONKURSU
Szkoła Społeczna im. 24 Płk Ułanów w Kraśniku
Ul. Szpitalna 1a
23-200 Kraśnik
2. TERMIN

Termin konkursu w 2020 zostanie ogłoszony wkrótce.
3. OSOBA ODPOWIEDZIALNA
mgr Agnieszka Kowalska, nauczyciel języka angielskiego
4. CZAS TRWANIA
70 minut
5. CELE KONKURSU


rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim, szczególnie angielskimi
czasami, kulturą i historią krajów anglojęzycznych



propagowanie znaczenia znajomości języka angielskiego w dzisiejszym świecie



kształtowanie tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka



doskonalenie kompetencji językowych uczniów



doskonalenie i wzbogacenie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo



umożliwienie uczniom wykazania się i sprawdzenia swojej wiedzy w szerszym gronie uczniów



promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i naszej szkoły



integracja środowiska uczniów i nauczycieli

6. ZASADY UCZESTNICTWA:


konkurs skierowany jest do klas ósmych szkół podstawowych Powiatu miasta Kraśnika



każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie dwóch uczestników wyłonionych w drodze
eliminacji szkolnych



szkoły zgłaszają uczestników konkursu do sekretariatu Szkoły Społecznej -telefon 818256864,
lub 510 280 508 – Agnieszka Kowalska

7. PRZEBIEG KONKURSU


organizatorem konkursu jest Agnieszka Kowalska, nauczyciel języka angielskiego w Szkole
Społecznej im. 24 Płk Ułanów w Kraśniku



nad przebiegiem konkursu czuwają nauczyciele - opiekunowie uczestników konkursu



test etapu międzyszkolnego przygotowuje organizator konkursu



prace sprawdzane są zaraz po zakończeniu konkursu przez organizatora i opiekunów
uczestników



ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu



pierwsze trzy miejsca premiowane są nagrodami



wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia



uczniowie szkoły gospodarzy przygotują niespodziankę dla gości :)

8. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA
1) wiadomości dotyczące rodziny królewskiej
2) wiadomości dotyczące języka angielskiego z zakresu:


czasy gramatyczne w zakresie podstawy programowej dla klasy ósmej – dzieci będą miały w
tym roku do rozwiązania serię ćwiczeń z zakresu czasów angielskich, również na wesoło.



uczniowie pracują w parach



NAJBARDZIEJ WYMAGANY JEST DOBRY HUMOR I BRAK STRESU

9. Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie Szkoły Społecznej
10. Wszelkich informacji udzieli organizator Agnieszka Kowalska pod numerem telefonu 510280508
lub adresem email agnieszkakowalska.anglista@gmail.com
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

