II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS II – III
SPELLING COMPETITION
ROK SZKOLNY 2015/2016

Ideą konkursu SPELLING COMPETITION jest propagowanie nauki języków obcych
i motywowanie uczniów do zwiększonego wysiłku edukacyjnego poprzez możliwość poszerzania,
sprawdzenia swojej wiedzy oraz konfrontacji z rówieśnikami w atmosferze zdrowej rywalizacji.
Dzieci mając możliwość odniesienia sukcesu, rozwijają sprawności językowe i kompetencje
personalne, przygotowują się do udziału w konkursach i egzaminach na kolejnych etapach
edukacji. Organizacja konkursu ma na celu inspirowanie do rozwijania kompetencji uczniów
zdolnych.
REGULAMIN
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. 4 PDP im. Jana Kilińskiego
w Piasecznie i nauczyciel języka angielskiego Justyna Peresada-Makara, koordynator konkursu
i osoba odpowiedzialna za jego przebieg.
Konkurs Spelling Competition jest przeznaczony dla uczniów klas II i III szkół
podstawowych, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, ani nie są wychowywani
w rodzinach dwujęzycznych.
Zadania konkursowe, leksykalnie obejmujące zakres podstawy programowej dla I etapu
edukacyjnego szkoły podstawowej, są adekwatne do wiedzy każdej grupy wiekowej. Zadaniem
konkursowym będzie wykazanie się znajomością alfabetu w języku angielskim i jego praktyczne
zastosowanie - przeliterowania wylosowanego zestawu trzech krótkich słów w języku angielskim.
Eliminacje konkursowe na poszczególnych etapach będą przeprowadzane w formie ustnej.
Udział w etapie Międzyszkolnym Konkursu powinien być poprzedzony etapem szkolnym,
który wyłoni po 2 reprezentantów w każdej kategorii wiekowej. Każda szkoła może maksymalnie
wytypować 4 uczniów do udziału w konkursie, dwóch z klasy II i dwóch z klasy III. Za eliminacje
szkolne i treść zadań odpowiada koordynator szkolny.
Treść zadań konkursowych etapu międzyszkolnego pozostaje tajna do dnia
przeprowadzenia konkursu, za ich merytoryczną poprawność odpowiada koordynator konkursu.
Konkurencje konkursowe odbywają się osobno dla obu kategorii wiekowych, najpierw do konkursu
przystąpią uczniowie klas II, kolejno uczniowie klas III. W czasie trwania rozwiązywania zadań
konkursowych w sali, w której przebiega konkurs przebywają jedynie uczestnicy danej kategorii
wiekowej i komisja konkursowa.
O zajęciu miejsca w etapie międzyszkolnym w danej kategorii wiekowej zdecyduje
klasyfikacja punktowa, poprawna forma odpowiedzi i liczba popełnionych błędów. Przy

wyrównanym poziomie organizator przewiduje dogrywkę na tych samych zasadach ze
zwiększonym stopniem trudności w postaci konieczności przeliterowania słów wielosylabowych.
Ostateczne decyzje podejmuje komisja konkursowa powołana przez organizatora pod
przewodnictwem koordynatora konkursu. Obrady następują bezpośrednio po zakończeniu
konkurencji konkursowej dla obu grup wiekowych. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
następuje niezwłocznie po zakończeniu obrad po etapie finałowym.
Szkolni koordynatorzy mogą mieć wgląd w treść zadań konkursowych i protokół
z przeprowadzenia konkursu po jego zakończeniu. Zastrzeżenia przyjmowane są na piśmie
w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia eliminacji międzyszkolnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie zgłoszenia na adres poczty
elektronicznej koordynatora konkursu: jperesada-makara@sp1piaseczno.pl lub do organizatora
faksem 0-22 757-00-72 w terminie do 15.04.2016. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko
i klasę ucznia oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, koordynatora etapu szkolnego.
Osoba przystępująca do konkursu nie może zostać zmieniona po wpłynięciu zgłoszenia do
organizatora. Wzór formularzu zgłoszenia stanowi załącznik nr 1. Informacje dotyczące
organizacji, terminu, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane wyłącznie poprzez pocztę
elektroniczną oraz na stronie internetowej organizatora, www.sp1piaseczno.pl.
Koordynatorzy szkolni zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej proszeni
są o zgłoszenie swej kandydatury do dnia 07.05.2015 poprzez pocztę elektroniczną
koordynatora konkursu: jperesada-makara@sp1piaseczno.pl .
Etap międzyszkolny odbędzie się w tygodniu szkolnym 16 -20.05.2016 w Szkole
Podstawowej nr 1 im. 4 PDP im. Jana Kilińskiego w Piasecznie. W dniu konkursu uczestnicy
proszeni są o dostarczenie zgody rodziców na uczestnictwo i przetwarzanie danych osobowych na
cele konkursu, wzór zgody stanowi załącznik nr 2.
W dniu przeprowadzenia konkursu, opiekę nad reprezentantami poszczególnych szkół
sprawują nauczyciele prowadzący.
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa, laureaci dyplomy
i nagrody przekazane przez patrona konkursu i sponsorów. Nauczyciele, szkolni koordynatorzy
zaświadczenia o współpracy.
Organizator konkursu zobowiązuje się do rzetelnej współpracy z nauczycielami i szkołami biorącymi udział w
konkursie. W przypadku dodatkowych pytań proszą o kontakt droga elektroniczną jperesada-makara@sp1piaseczno.pl .

Zapraszam
Justyna Peresada - Makara

Wzór

Załącznik nr 1 do Regulaminu
II Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego

Spelling Competition

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego Spelling Competition
w roku szkolnym 2015/2016 zgłaszam w imieniu szkoły
..............................................................................................……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( pełna nazwa i adres szkoły)

w kategorii klasa II do etapu międzyszkolnego następujących uczniów:
1. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………..
( imię, nazwisko , klasa)

(nauczyciel prowadzący)

2. . ……………………………………………………………………………………………………, ………………………………………………………………..
( imię, nazwisko , klasa)

(nauczyciel prowadzący)

w kategorii klasa III do etapu międzyszkolnego następujących uczniów:
1. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………..
( imię, nazwisko , klasa)

(nauczyciel prowadzący)

2. . ……………………………………………………………………………………………………, ………………………………………………………………..
( imię, nazwisko , klasa)

(nauczyciel prowadzący)

Niniejszym potwierdzam, że znam i akceptuję warunki regulaminu II Międzyszkolnego Konkursu
Języka Angielskiego Spelling Competition w roku szkolnym 2015/2016.

……………………………………………………………
koordynator szkolnego etapu

wzór

Załącznik nr 2 do Regulaminu
II Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego

Spelling Competition

Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział
w konkursie:

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na udział w
konkursie i na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
......................................................................................................, ucznia klasy........................
w ..................................................................................................................................................
( nazwa i adres szkoły), do celów związanych z jego udziałem w
II Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego Spelling Competition w roku
szkolnym 2015/2016.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na publikację danych osobowych,
wizerunku i wyników uzyskanych przez moje dziecko na stronie internetowej

www.sp1piaseczno.pl w celu ogłoszenia wyników i relacji z przebiegu konkursu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem II Międzyszkolnego
KonkursuJęzyka Angielskiego Spelling Competition w roku szkolnym 2015/2016
i akceptuję jego postanowienia.
….........................................................................
czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

*proszę podkreślić właściwą wybraną opcję

