
 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 
VIII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA GIMNAZJUM   -   KWIECIEŃ 2016 

 
I. ORGANIZATOR 

Konkurs organizowany jest przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

reprezentowanego przez nauczyciela języka angielskiego mgr Małgorzatę Wranik. 

 

II.   PATRONAT 

Starosta Powiatu Raciborskiego 

 

III. PATRONAT  MEDIALNY 

naszraciborz.pl 

 

IV. CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży gimnazjalnej, zmobilizowanie 

i zachęcenie jej do poszerzania wiadomości w tym zakresie, a także umożliwienie samooceny niezbędnej 

uczniom w procesie uczenia. Ponadto wykaże ogólny poziom znajomości języka angielskiego na poziomie 

gimnazjum, co może mieć istotne znaczenie dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu 

gimnazjalnego z tego języka.  

 

IV. ZASADY KONKURSU  

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie: 

 mgr Wojciech  Janiczko – dyrektor ZSO Nr 1 w Raciborzu 

 mgr Małgorzata Wranik – nauczyciel języka angielskiego ZSO Nr 1 

 mgr Aneta Gurazda – nauczyciel języka angielskiego ZSO Nr 1 

2.  Każda szkoła gimnazjalna  może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczestników. 

3.  Nauczyciele języka angielskiego danej szkoły zgłaszają uczestników na załączonym formularzu      

     w terminie  do 23 marca  2016 roku (środa). Zgłoszenia można przesłać faksem na numer     

     (032) 414-03-24 lub w formie elektronicznej na adres:  amlo1@op.pl 

     (druk do pobrania na stronie ZSO nr 1 www.zso1raciborz.pl od dnia  07 marca 2016 r.)  

4.  Konkurs polega na napisaniu testu obejmującego zakres materiału dla szkoły gimnazjalnej w oparciu  

     o program nauczania dla gimnazjum (do pobrania na stronach wydawnictw).  

5.  Test przeprowadzony zostanie w budynku ZSO nr 1 w Raciborzu dnia 1 kwietnia 2016 r.  

     (piątek) o godzinie 09.00 i trwać będzie 50 minut. 

6.  Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia. W skład Jury Konkursu wchodzić będą nauczyciele  

     języka angielskiego szkół uczestniczących w Konkursie. 

7.  Lista wyników i osób nagrodzonych umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń ZSO nr 1 i na stronie  

     internetowej ZSO nr 1 www.zso1raciborz.pl, a także na stronie naszraciborz.pl  

8.  Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

     Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymają stosowne    

     zaświadczenia. 



9.  W czasie trwania konkursu zabrania się korzystania ze słowników, telefonów komórkowych itp.  

10. Karty odpowiedzi uczniów przechowywane będą do końca roku szkolnego u organizatora Konkursu,             

      a następnie komisyjnie niszczone. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.  Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

2.  Informacji dodatkowych udziela organizator konkursu mgr Małgorzata Wranik,  

     tel. (032) 415-44-52; email: amlo1@op.pl  lub m.wranik.lo1@gmail.com 

 

 

IX POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA GIMNAZJUM   

2016 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Nazwa szkoły …………………………………………………………………………….… 

Adres szkoły ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………. 

Tel. szkoły ………………Fax…..………….Email ….….…..……………………………... 

Nazwisko nauczyciela opiekuna w dniu konkursu….………………………………………. 

Nazwiska uczniów: Nauczyciel uczący ucznia: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 
………………………………….       …..………………………………… 

Podpis nauczyciela
*
        Podpis dyrektora szkoły

*
 

 

 

 
 W przypadku zgłoszeń wysyłanych emailem wystarczy imię i nazwisko dyrektora i nauczyciela. 
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