REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA
PO ANGIELSKU
I. Założenia ogólne i cele konkursu.
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas IV i V szkół podstawowych
powiatu kościerskiego.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda
Sychty w Kościerzynie.
3. Cele konkursu to:
a. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim.
b. Motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych.
c. Zainteresowanie uczniów literaturą anglojęzyczną.
d. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.

II. Zakres konkursu oraz wymagania.
1. Zadaniem konkursowym jest piękne przeczytanie w języku angielskim
wylosowanego fragmentu tekstu oraz tongue twister’a/ łamańca językowego.
2.

Wszystkie

teksty

znajdują

się

na

stronie

internetowej

szkoły

http://www.zsp1koscierzyna.pl/ w zakładce KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
PO ANGIELSKU.
3. Ocenie podlegają następujące elementy:
a. płynność czytania
b. interpretacja tekstu
c. respektowanie znaków przestankowych
d. dykcja
e. wymowa

III. Przebieg konkursu:

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a. Etap szkolny konkursu- powinien odbyć się do 08.03.2019r. W czasie
eliminacji szkolnych można wykorzystać wybrany tekst/ teksty obowiązujące
na etapie powiatowym. Każda szkoła typuje do kolejnego etapu nie więcej niż
dwoje uczestników z najlepszymi wynikami.
b. Etap powiatowy konkursu- odbędzie się 29.03. 2019r. o godzinie 13.00 w
Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie. W
czasie eliminacji powiatowych przybyli uczniowie losują numery i według tej
kolejności wchodzą do sali prezentując wylosowany przez siebie tekst i tongue
twister.
2. W celu zgłoszenia uczniów do udziału w etapie powiatowym konkursu, należy
złożyć w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie wypełnioną kartę
zgłoszenia udziału w konkursie. Można przesłać ją na adres e-mail:
jaroslawa.norek@sp6koscierzyna.pl lub pocztą tradycyjną, na adres: Szkoła
Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty, ul. M. Skłodowskiej- Curie 19
83-400 Kościerzyna z dopiskiem POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO
CZYTANIA PO ANGIELSKU.
3. Kartę zgłoszenia ucznia należy dostarczyć nie później niż dwa tygodnie przed
etapem powiatowym konkursu, to jest do 15.03.2019r.
4. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora
szkoły.
5. W skład komisji konkursowej wchodzą postronni nauczyciele, nie uczący
uczniów, którzy biorą udział w konkursie.
IV. Konkurs przeprowadza się w formie ustnej.
V. Nagrody.
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

3. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają stosowne
zaświadczenia.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Wyniki oraz rozdanie nagród nastąpi tuż po zakończeniu konkursu
i konsultacji wyników Komisji Konkursowej.
2. Decyzja Komisji Konkursowej nie podlega odwołaniu.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela nauczyciel języka angielskiego –
Jarosława Norek, tel. 605 828 103.

