
REGULAMIN 
I Powiatowego Konkursu Języków Angielskiego i Niemieckiego 

dla szkół gimnazjalnych i klas VII szkół podstawowych

Termin: 09.04.2018 r. godz.12.00
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

I. ORGANIZATORZY
nauczyciele języków obcych z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Lęborku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W  Konkursie  z  jednego  gimnazjum/szkoły  podstawowej  może  brać  udział:

2 uczniów – j. angielski
2 uczniów – j. niemiecki.

2. Uczestnikami  konkursu  mogą  być  uczniowie  klas  gimnazjalnych  i  VII  szkół
podstawowych powiatu lęborskiego.

3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres sekretariat@lo1.lebork.pl karty
zgłoszeniowej do dnia 26.03.2018 r.

IV. CELE
1. Propagowanie języków obcych wśród młodzieży.
2. Motywowanie uczniów do rozwijania sprawności językowych oraz podejmowania

intelektualnych wyzwań.
3. Wprowadzenie  atrakcyjnych  form  pracy  wspomagających  nauczanie  języka

angielskiego i niemieckiego.
4. Odkrywanie uzdolnienia i talentów językowych uczniów.
5. Inspirowanie uczniów do dalszej nauki języków obcych.
6. Rozwijanie  stałej,  efektywnej  współpracy międzyszkolnej  w celu  wzmocnienia

procesu nauczania języka angielskiego i niemieckiego.
7. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej

rywalizacji między szkołami.
  

V. ETAPY KONKURSU
1. Etap  szkolny (w  przypadku  większej  ilości  chętnych  nauczyciel  przeprowadza

eliminacje we własnym zakresie).
2. Etap powiatowy – zgodnie z warunkami uczestnictwa (pkt 1-3).

VI. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA ETAPIE POWIATOWYM
1. 60. minutowy test pisemny sprawdzający dotychczasowe umiejętności w zakresie

rozumienia  tekstu  czytanego,  reagowania  językowego,  jak  również  znajomości
struktur  leksykalno  –  gramatycznych oraz  elementów  wiedzy  o  krajach
niemieckojęzycznych i anglojęzycznych.

2. Uczestnicy  konkursu  otrzymują  dyplomy  a  zwycięzcy  (  3  pierwsze  miejsca)
nagrody.

VI. W załączniku – KARTA ZGŁOSZENIOWA.

VII.  Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie  danych  osobowych  oraz
wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
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