Regulamin Szkolnego Konkursu
z języka angielskiego „Master of grammar”
§ 1 Organizatorami Szkolnego Konkursu z języka angielskiego „Master of grammar” są
nauczyciele języka angielskiego ZS Nr 1 w Hrubieszowie.
§ 2 Cele Konkursu
1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia
się i rozwijania umiejętności językowych.
2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
3. Promowanie języka angielskiego jako atrakcyjnej dziedziny nauki.
4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur gramatycznych
we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.
5. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
6. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
7. Wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych.
8. Podniesienie samooceny uczniów.
§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas technikum i szkoły branżowej.
2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu języka angielskiego
do 5 listopada.
3. Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2021/2022 jeden raz w miesiącu w wyznaczonym
terminie (od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r.).
3. Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz miejsca konkursu podawane są odrębnie
dla każdego miesiąca.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.
§ 4 Forma Konkursu
1.

Zadania

konkursowe

mają

formę

zdań

do

uzupełnienia,

przetłumaczenia

lub przekształcenia.
2. Każdy uczestnik zdobywa odpowiednią ilość punktów z każdego etapu konkursu.
3. Przystąpienie do kolejnego etapu jest dobrowolne, każdy może przystąpić do konkursu na
każdym z etapów.
4. Zdobywcą pierwszego miejsca będzie osoba, która zdobędzie najwięcej punktów ze
wszystkich etapów konkursu.

5. Tematyka i zagadnienia:
a. Listopad: Czas Present Simple i Present Continuous
b. Grudzień: Czas Past Simple i Past Continuous
c. Styczeń: Czas Past Simple i Past Perfect
d. Luty: Czas Past Simple i Present Perfect
e. Marzec: Czas Future Simple, to be going to, Present Continuous
f. Kwiecień: zagadnienia a-e
Literatura

- dowolne podręczniki i repetytoria gramatyczne z poziomu pre-intermediate

i intermediate.
§ 5 Wyniki
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w ZS Nr 1 po wcześniejszym powiadomieniu.
§ 6 Nagrody
a. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe
b. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie
c. Za uczestnictwo w konkursie (we wszystkich etapach) uczeń otrzymuje ocenę cząstkową celującą (6) z języka angielskiego za aktywność
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin
i opisane w nim warunki uczestnictwa.
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania
wyników.
3. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
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