Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych

„MISTRZ GRAMATYKI”

EDYCJA V

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych „Mistrz Gramatyki”
jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Przygodzicach;


mgr Małgorzata Janoś – pomysłodawca konkursu, nauczyciel języka
niemieckiego,



mgr Łukasz Jezierski oraz mgr Maja Radiczew– nauczyciele języka
angielskiego.

2. Celem konkursu jest:


popularyzacja języka niemieckiego i języka angielskiego wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych

Powiatu

Ostrowskiego,

Kaliskiego,

Kępińskiego,

Jarocińskiego, Pleszewskiego oraz Ostrzeszowskiego,


rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językami obcymi w
zakresie gramatyki języka niemieckiego i języka angielskiego,



kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów językami obcymi,



animowanie, mobilizowanie i motywowanie do rozwijania umiejętności
językowych poprzez zdrową rywalizację z rówieśnikami,



motywowanie do samorozwoju uczniów,



umożliwienie uczniom spełnienia się w zadaniach wykraczających poza kanon
obowiązkowej nauki w szkole,
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podnoszenie standardów nauczania poprzez uczestnictwo uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w konkursach językowych;

3. Adresat konkursu:
Konkurs

skierowany jest

do

uczniów

wszystkich

I –

klas

III

Liceum

Ogólnokształcącego oraz I - IV Technikum szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Ostrowskiego, Kaliskiego, Ostrzeszowskiego, Kępińskiego, Pleszewskiego oraz
Jarocińskiego.
4. Termin i miejsce konkursu:


Miejsce: ZSP CKU, 63-421 Przygodzice, ul. PTR 6
(mail: zspcku@poczta.onet.pl)



Termin: wtorek 09.03.2018, godz. 10.45 (piątek)

etap I – szkolne eliminacje: w terminie ustalonym przez szkołę ucznia,
etap II – międzyszkolny – piątek, 09.03.2018;

Formę i termin eliminacji szkolnych ustala Komisja Szkolna powołana w danej
szkole przez dyrektora placówki. Zadania do etapu I (szkolnego) każda szkoła
przygotowuje indywidualnie. Komisja wyłania laureatów (maksymalnie 3 z każdego
języka obcego) i przesyła na formularzu ich dane osobowe wraz z danymi nauczyciela
przygotowującego ucznia do konkursu (załącznik do regulaminu) na adres pocztowy
lub mailowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
bądź też pomysłodawcy konkursu Małgorzaty Janoś: maggiejanos@op.pl najpóźniej
do 01.03.2018.
Uczestnicy
Ostrowskiego,

etapu

międzyszkolnego

Kaliskiego,

Kępińskiego,

z

poszczególnych

Pleszewskiego,

szkół

Powiatu

Jarocińskiego

oraz

Ostrzeszowskiego rozwiązują test leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego lub
języka niemieckiego przygotowany przez organizatorów i pomysłodawcę konkursu.
5. Skład Komisji Konkursowej podczas II etapu konkursu ustala organizator i
pomysłodawca konkursu. Zadaniem komisji jest sprawne przeprowadzenie konkursu,
poprawa prac, ustalenie laureatów, sporządzenie pełnej dokumentacji konkursu oraz
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ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w obecności dyrektora ZSP CKU w
Przygodzicach.
6. Nagrody
Laureaci konkursu „Mistrz Gramatyki” otrzymują nagrody książkowe m.in.
repetytoria gramatyczne, słowniki oraz dyplomy.
Nagrody współfinansuje Rada Rodziców przy ZSP CKU w Przygodzicach,
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego oraz
organizatorzy i pomysłodawca konkursu.
7. Kontakt z organizatorami konkursu: mail: ZSP CKU - zspcku@poczta.onet.pl,
Małgorzata Janoś - maggiejanos@op.pl, tel. +48 661-707-312.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
„MISTRZ GRAMATYKI” – edycja V

1. DANE NAUCZYCIELA I SZKOŁY
Nazwa szkoły ponadgimnazjalnej

Dane nauczyciela przygotowującego do
konkursu (imię i nazwisko – nauczany
przedmiot)

2. DANE UCZNIÓW

Dane laureatów etapu szkolnego
zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego
– imię i nazwisko

Język obcy
(język angielski/ język niemiecki)
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Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ Z ETAPU SZKOLNEGO
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKÓW OBCYCH
„MISTRZ GRAMATYKI” – edycja V
W etapie I (szkolnym) międzyszkolnego konkursu języków obcych „Mistrz Gramatyki”
przeprowadzonym w dn. ………………………….. wzięło udział ……………. uczniów
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. (nazwa i adres szkoły).
W skład Komisji konkursowej etapu I powołano:
1. Przewodniczącego: ………………………………………………..
2. Członków: …………………………………………………………
………………………………………………………...
.………………………………………………………..
………………………………………………………...
Do etapu II konkursu zakwalifikowano następujących uczniów:
1. …………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………….

……….………………………….
Podpis przewodniczącego komisji

…………………………………..
Podpisy członków komisji

…………………………………..
…………………………………..
…….…………………………….
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