
Regulamin konkursu czytelniczego  

dla klas siódmych i szóstych 
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1. Postanowienia ogólne: 

a) organizator konkursu: 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 301 – Zespół Językowy – panie: 
Jolanta Aleksandrowicz, Magdalena Jaśkiewicz, Iwona Matusik i Dominika Paczewska 
 

b) cel konkursu: 
 
Opanowanie przez uczniów znajomości języka na poziomie płynnej komunikacji językowej, 
doskonalenie sprawności językowych. 
 
Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości - przez 
pozytywną informację zwrotną o ich indywidualnych umiejętnościach językowych. 
 
Stopniowe przygotowywanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego; 
uaktywnianie uczniów, wspieranie ich rozwoju. Rozbudzanie zainteresowań. Rozwijanie w 
uczniach postawy ciekawości i otwartości.  
 
Uczenie standardów i technik egzaminacyjnych, metod uczenia się. Przygotowanie do 
egzaminu.  
 
Uczenie metod poszukiwania oraz prezentowania informacji. Wprowadzenie do pracy 
ze źródłami informacji, tekstem źródłowym oraz stosownymi materiałami uzupełniającymi. 

c) ramy czasowe konkursu: 

- konkurs zostanie ogłoszony do 15.12.2017 r.,  

- 03.01.2018r. uczestnicy pracują z fragmentami tekstu „King Matt The First” 

(przetłumaczonego na język angielski „Króla Maciusia Pierwszego” Janusza Korczaka); 

udzielając odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte; dokonując tłumaczenia, streszczania,  

transformacji. Konkurs obejmuje też praca leksykalną – idiomy, kolokacje, itp. 

 - ogłoszenie wyników w Librusie, na tablicy ściennej, gazetce elektronicznej i stronie 
internetowej szkoły (blogu językowym): do 08.01.2018r.,  

- rozdanie nagród: na półrocznych apelach szkolnych. 

 



2. Zasady konkursu: 

a) forma konkursu: 
 
pisemne zadania związane z (załączonymi) fragmentami tekstu utworu (zob. wyżej). Czas 
pracy: dostosowany do długości testu. 
 

b) wyłonienie zwycięzcy: 
 
następuje poprzez sprawdzenie testów i zliczenie ilości punktów.  
W przypadku takiej samej ilości punktów zarządza się dogrywkę – w pierwszym dogodnym 
dla wszystkich zainteresowanych terminie. 
 

c) postępowanie reklamacyjne: 
 
Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od ogłoszenia 
wyników. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję Odwoławczą (w skład której wejdą 
między innymi nauczyciele języka angielskiego, matematyki / informatyki, pedagog szkolny, 
dyrekcja szkoły). 

d) postanowienia końcowe: 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu. 

Dane osobowe uczestników konkursu będą podlegały ochronie i przetwarzaniu na zasadach 
ogólnie przyjętych w placówce. 
 

 

 


