REGULAMIN XVI POWIATOWEGO
KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO
w roku szkolnym 2018/2019
opracowany przez Grupę Samokształceniową Nauczycieli Języków Obcych Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego.
I WSTĘP
1.Organizatorem XVI Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego jest Grupa Samokształceniowa Nauczycieli
Języków Obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Rzeszowskiego.
2. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komitet Główny i Komitety Szkolne
Konkursu Języków Obcych.
a) Siedzibą Komitetu Głównego jest: Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji
Narodowej w Dynowie, 36-065 Dynów, ul 1 Maja 17
b) Komitety Szkolne tworzone są w szkołach.
II CELE KONKURSU
1. Motywowanie uczniów do uczenia się języków obcych: angielskiego i niemieckiego, oraz
mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy i pogłębiania ogólnej wiedzy.
2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.
4. Zainteresowanie uczniów kulturą obszaru nauczanego języka obcego oraz pogłębianie
wiedzy w tym zakresie, a także wykorzystanie wiedzy o krajach nauczanego języka obcego
zdobytej na innych przedmiotach (język polski, historia, geografia).
5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.
7. Dobre przygotowanie uczniów do matury z języka obcego.

8. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych szkół
ponadgimnazjalnych.
III ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs organizuje i przeprowadza Komitet Główny Konkursu Języków Obcych powołany
przez Grupę Samokształceniową Nauczycieli Języków Obcych Powiatu Rzeszowskiego
Ziemskiego.

2. Konkurs jest dwustopniowy:
a) Etap szkolny – odbędzie się w poszczególnych szkołach do 20 marca 2019 r.
b) Etap powiatowy – odbędzie się w marcu w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji
Edukacji Narodowej w Dynowie :


język niemiecki – 27 marca 2019 r. o godz. 9.00



język angielski – 27 marca 2019 r. o godz. 11.00

IV. PRZEBIEG KONKURSU
A. Ustalenia ogólne
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Rzeszowskiego Ziemskiego, uczący się języka niemieckiego lub angielskiego w szkole.
2. Zawody etapu szkolnego i powiatowego przeprowadzone będą w formie pisemnej.
3. Do zawodów etapu powiatowego przechodzi maksymalnie 6 osób z danego języka
z każdej szkoły, które zdobyły najwyższą ilość punktów w etapie szkolnym.
4. Praca nie może być pisana ołówkiem i nie wolno używać korektora.
B. Etap szkolny
1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Języków Obcych
składająca się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela danego języka obcego.
2. Test na etap szkolny układa, sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu:
a) test składa się z czterech części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, test
leksykalno-gramatyczny (test przygotowują nauczyciele uczący w danej szkole, ponieważ
stopień zaawansowania nauki języków jest różny w poszczególnych szkołach) oraz elementy
wiedzy o krajach obcojęzycznych.

b) zadania nie wykraczają poza poziom B1 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych
zalecanych przez Radę Europy.
3. Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut.
4. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego
członka Szkolnej Komisji Konkursu.
5. Protokół ostemplowany pieczęcią szkoły, podpisany przez dyrektora szkoły i członków
Komisji Szkolnej należy przesłać do Komitetu Głównego (LO Dynów)
w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r. do godz. 15.00 na poniższy adres.
Adres mailowy, pod który należy przysłać zgłoszenie: ewelkras@op.pl

Protokół powinien zawierać informację o maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia
w etapie szkolnym w danej szkole, termin przeprowadzenia etapu szkolnego oraz listę 6 osób,
które zakwalifikowały się do etapu II i ilość zdobytych przez nich punktów. Niedostarczenie
protokołu w podanym powyżej terminie wyklucza udział uczniów danej szkoły w etapie
powiatowym.

C. Etap powiatowy
1. Eliminacje powiatowe przeprowadza Komitet Główny Konkursu.
2. Test przygotowuje nauczyciel danego języka obcego, który nie jest zatrudniony, lub nie uczy
uczestników konkursu w żadnej ze szkół biorących udział w konkursie.
3. Czas trwania etapu powiatowego: 60 minut.
4. Komitet Główny sporządza protokół z przebiegu zawodów wraz z listą uczniów biorących
udział w etapie powiatowym .
5. Po przeprowadzeniu etapu powiatowego Komitet Główny ustala listę laureatów. Laureatami
XVI Powiatowego Konkursu Języków Obcych zostaje 10 uczniów z danego języka, którzy
zdobyli największą liczbę punktów w etapie powiatowym.
6. Laureaci, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów otrzymają tytuły laureata I, II i III
miejsca, pozostali laureaci otrzymują dyplom laureata bez podania miejsca.
V. ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. Uczniowie przystępujący do Konkursu powinni wykazywać się znajomością języka obcego

na poziomie B1 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę
Europy i podstawową wiedzą o krajach obszaru nauczanego języka obcego.
2. Uczniowie zakwalifikowani do etapu powiatowego powinni wykazać się znajomością języka
obcego na poziomie wykraczającym poza poziom B1.
3. Wszyscy uczestnicy Konkursu powinni wykazać się umiejętnościami językowymi
w zakresie wymagań zawartych w Informatorze maturalnym na poziomie podstawowym.
VI. LITERATURA
1. Podręczniki przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dostępnych na rynku
wydawnictw językowych.
2. Informatory oraz arkusze maturalne.

Załącznik nr 1

Protokół z etapu szkolnego

Nazwa (numer) szkoły:
Adres:
Pieczęć szkoły:
Nazwisko i imię organizatora etapu szkolnego:
Liczba uczestników etapu szkolnego:
Nazwiska i imiona uczniów typowanych do etapu powiatowego:

Załącznik nr 2 do Regulaminu XVI Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego.

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Konkursie Języków
Obcych dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego.
(w przypadku uczestników niepełnoletnich)

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
........................................................................
(imię i nazwisko)
w

Konkursie Języków Obcych dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego.

organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.
2.

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

przez

Organizatorów

konkursu

oraz

Administratora danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły)
jedynie w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (w przypadku
uzyskania statusu laureata konkursu) przez Organizatorów konkursu oraz Administratora
danych osobowych do promowania działań wynikających z organizacji konkursu i wręczenia
nagród poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn.
zm.).
........................................................................
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

