
Regulamin wojewódzkiego konkursu języka angielskiego 

dla uczniów klas IV

CELE KONKURSU: 

-  zapoznanie z życiorysem i twórczością

- rozwijanie kompetencji językowych,

-ćwiczenie umiejętności wyszukiwania

z biografii kompozytora, 

- trening tworzenia tekstów w języku angielskim, 

- rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Chopina 99.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4

w Stowarzyszeniu „Rodzina Szkół Chopinowskich” oraz szkół imienia Fryderyka Chopina 

z województwa mazowieckiego. 

 

WYMAGANIA 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wymyślenie oraz oprac

angielskim poświęconej życiu i twórczo

instrukcja. Dopuszcza się sporządzenie instrukcji gry w języku po

punktowana będzie praca z instrukcją napisaną w języku angielskim

posiadać nazwę/tytuł w języku angielskim.

2. Forma oraz sposób wykonania gry jest dowolny (np. gra planszowa, karty do gry itp.).

3. Praca może zostać wykonana 
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. Zadaniem uczestników konkursu jest wymyślenie oraz opracowanie edukacyjnej gry
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. Forma oraz sposób wykonania gry jest dowolny (np. gra planszowa, karty do gry itp.). 
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się z uczniów różnych klas pod warunkiem, że wszyscy oni uczęszczają do klas 4-6. Każdy 

zespół może wykonać tylko jedną pracę. 

4. Przygotowane przez siebie prace uczniowie przekazują nauczycielom wytypowanym do 

koordynowania konkursu w danej szkole najpóźniej do 23 stycznia 2017r. Otrzymane prace 

należy przesłać na adres organizatora (96-500 Sochaczew, ul. Chopina 99) do 27 stycznia 

2017r. Koszt wysyłki prac konkursowych ponosi szkoła biorąca udział w konkursie. Prace 

konkursowe wszystkich uczestników z danej szkoły mogą zostać przesłane w jednej paczce. 

Do 23 stycznia 2017r. należy także przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie do konkursu na 

adres: justyna.czyzewska88@gmail.com  

W zgłoszeniu prosimy podać: 

- nazwę i adres szkoły, 

- tytuły przesłanych prac z informacją o ich autorach (imię, nazwisko, klasa) oraz o opiekunach 

poszczególnych zespołów (imię i nazwisko, nr telefonu). 

 

5. Organizator powołuje Komisję Zespołu Szkół w Sochaczewie w składzie: dyrektor Zespołu 

Szkół p. Agnieszka Słubik-Woźnicka oraz nauczyciele języka angielskiego p. Justyna Czyżewska 

oraz p. Joanna Fidos, która wyłoni trzy najlepsze prace. Przy wyborze zwycięskich prac, Komisja 

zwróci szczególną uwagę na walory estetyczne pracy, innowacyjność pomysłu, samodzielność 

wykonania pracy oraz poprawność językową. W przypadku dużej ilości prac konkursowych 

dopuszcza się także przyznanie wyróżnień. Organizator przewiduje dla laureatów konkursu 

nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi 

dyplomami. 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2017r. o godz. 11:00 

podczas uroczystej gali, która odbędzie się w siedzibie organizatora. 

7. Wszystkie prace konkursowe przesłane organizatorowi przechodzą na jego własność i nie 

podlegają zwrotowi. 

 

Bliższych informacji na temat konkursu udziela: 

Justyna Czyżewska (nauczyciel języka angielskiego) 

tel. 516-079-231 

justyna.czyzewska88@gmail.com  
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