
REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ENGLISH CONTEST 2022

I. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie
przy ulicy Spokojnej 13.

II. Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży uczęszczającej do
techników nauki języka angielskiego oraz wiedzy o kulturze i historii krajów z
nim związanych.

III. Ogólne zasady konkursu:

Konkurs kierujemy do uczniów klas 1, 2 i 3 Technikum.

Konkurs składa się z dwóch etapów: I. - wewnętrznego, II. - zewnętrznego.

Zadania konkursowe obu etapów obejmują swoim zakresem treści podstawy
programowej z języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych oraz
wiadomości realioznawcze o krajach anglojęzycznych.

IV. Przebieg konkursu:

Koordynatorzy konkursu z każdej z zainteresowanych szkół zgłaszają do dnia
14 marca 2022 za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres
organizatora konkursu angielski.zsf@gmail.com chęć udziału uczniów swojej
szkoły. W konkursie może brać udział nieograniczona liczba uczniów z danej
szkoły.
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Organizator konkursu przesyła w dniu 18 marca 2022 do godziny 11:00
zwrotną pocztą e-mailową zadania konkursowe wraz z punktacją
poszczególnych zadań.

Każda z uczestniczących szkół drukuje i powiela arkusz z zadaniami we
własnym zakresie.

I etap konkursu odbywa się w dniu 22 marca 2022 r. w godz. 9.50 – 9.35 ( na 3.
godzinie lekcyjnej ) w szkole zgłaszającej się. Nauczyciele języka angielskiego z
danej szkoły przeprowadzają I etap konkursu w swojej placówce, sprawdzają
prace wg podanego klucza odpowiedzi, który zostanie doręczony pocztą
elektroniczną w dniu konkursu, ustalają uzyskaną przez uczniów liczbę
punktów i przekazują nazwiska 3 uczniów z najwyższą punktacją drogą e-
mailową do koordynatora konkursu w ZSF na adres angielski.zsf@gmail.com
lub faksem do Zespołu Szkół Fototechnicznych 22 838-91-69 do dnia 11
kwietnia 2022 r.

Wytypowani w sposób opisany w pkt. 4) uczniowie biorą udział w II etapie
konkursu, który odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Fototechnicznych przy
ul. Spokojnej 13 w dniu 22 kwietnia 2022 r. w godz. 12.40-13.25. Uczniowie
obowiązkowo przynoszą podpisaną zgodę na publikację imienia i nazwiska,
oraz wizerunku na stronie internetowej organizatora konkursu. W przypadku
osób niepełnoletnich, zgoda musi być podpisana przez rodzica.

Zadania II etapu sprawdzają nauczyciele Zespołu Szkół Fototechnicznych.

Ogłoszenie wyników i wybór laureatów nastąpi do dnia 20 maja 2022 r.
Informacja zostanie przesłana do szkół biorących udział w konkursie, oraz
opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół Fototechnicznych
www.fotospokojna.com
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Komisja konkursowa przyznaje nagrody w kategoriach:

Wyróżnienie za zdobycie najwyższej liczby punktów w części dot. kultury i
historii krajów anglojęzycznych w II etapie

Wyróżnienie za zdobycie najwyższej liczby punktów w część językowej w II
etapie /Use of English/

Grand Prix, II i III miejsce dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższą łączną sumę
punktów za obie części testu w II etapie

W celu lepszego zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego , ustala
się co następuje: uczeń z każdej ze szkół z najwyższą punktacją osiągniętą w II
etapie konkursu, otrzyma dyplom z wyróżnieniem, jeżeli nie zostanie
laureatem konkursu.

V. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 31 maja 2022 r. w siedzibie
Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13. Gdy tylko dokładna
godzina uroczystości zostanie ustalona, podamy ją do Państwa wiadomości
mailowo, oraz przez stronę www.


