VII Edycja
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego
z Języka Angielskiego

SPELLING CONTEST

dla uczniów klas II – III gimnazjum
Sprawdź swoje wiadomości! Zdobądź atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy!!!
27 kwietnia na czwartej godzinie lekcyjnej w sali nr 13 odbędzie się
I etap konkursu.
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele j.angielskiego.

Spelling Contest

1

1.

Niniejszy regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia VII edycji konkursu pod nazwą
”Spelling Contest” organizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 44 a w latach ubiegłych przez ZS
nr 12.

2. Organizatorkami konkursu ”Spelling Contest” są nauczyciele języka angielskiego: mgr Magdalena
Bożek i mgr Martyna Dettlaff. Z ramienia wydawnictwa Macmillan 
Education opiekę nad konkursem
sprawuje pani Katarzyna Lepacka, konsultant metodyczny wydawnictwa.
3. Konkurs języka angielskiego ”Spelling Contest” przeznaczony jest dla uczniów klas II-III
gimnazjum.
4. W związku z faktem, iż korespondencja będzie przeprowadzana wyłącznie drogą elektroniczną,
konieczne jestpodanie kontaktowego adresu email na adres m.bozek@yahoo.pl.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów. Oba etapy konkursu sprawdzają znajomość zasad pisowni
języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym zgodnie z nadal obowiązującym programem
nauczania w gimnazjum.
6. Komisja konkursu języka angielskiego
SPELLING CONTEST składa się z nauczycieli SP nr 44.
7. Materiały konkursowe opracowywane są przez nauczycieli SP nr 44.
Przebieg konkursu
1. Szkoły wyrażające chęć udziału w konkursie przesyłają na adres e-mailowy organizatora
m.bozek@yahoo.pl zgłoszenie zawierające: dane nauczyciela – szkolnego organizatora konkursu
(imię, nazwisko, adres email kontaktowy, nr tel), dane szkoły (nazwa, miasto) do dnia 22 kwietnia
2018.
2. Komisja konkursowa 23 kwietnia 2018 prześle do każdej ze szkół biorących udział w konkursie po
jednym egzemplarzu testu wraz z rozwiązaniami i punktacją. Wraz z testem przesłany zostanie
protokół przeprowadzenia konkursu (załącznik nr2).
3. Pierwszy etap konkursu ma formę testu pisemnego i przeprowadzony będzie w szkołach biorących
udział w konkursie 27 kwietnia 2018roku.Czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut.
4. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiedzialny jest szkolny organizator konkursu, który
czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem. Każdy organizator otrzymuje dyplom poświadczający
jego zaangażowanie w przygotowanie konkursu.
5. Szkoły przeprowadzają test wśród uczniów klas II-III gimnazjum, a po jego sprawdzeniu e-mailem
(na adres: m.bozek@yahoo.pl) przesyłają protokół przeprowadzenia konkursu (załącznik nr 2).
Termin nadsyłania protokołów upływa 5 maja 2018 r.
6. Na podstawie nadesłanych przez szkoły protokołów, członkowie komisji konkursu wyłonią
uczestników drugiego etapu konkursu. Wezmą w nim udział od 1 do 3 uczniów z każdej szkoły*,
którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na teście pierwszego etapu konkursu.
(* - organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmniejszenia ilości zakwalifikowanych
uczestników do jednego lub dwóch w razie gdy ilość zgłoszonych szkół będzie zbyt duża i
powodująca utrudnienia w przeprowadzeniu konkursu).
7. W terminie do 8 maja 2018 r. organizator poinformuje szkoły o uczniach zakwalifikowanych do
etapu drugiego (załącznik nr 3).
8. Drugi etap konkursu jest również w formie zadań pisemnych i ustnych, a odbędzie się w Szkole
Podstawowej nr 44 w Gdyni dnia 18 maja 2018 r. o godz. 10.00. Testy drugiego etapu
sprawdzane są przez nauczycieli wchodzących w skład komisji konkursowej.
Wyniki konkursu
1. Na podstawie wyników drugiego etapu konkursu komisja wyłoni laureatów konkursu języka
angielskiego SPELLING CONTEST.
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2. Laureaci konkursu, tj. trzej najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznania oraz
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Kolejne trzy osoby, 
otrzymają dyplomy wyróżnienia oraz nagrody
rzeczowe.
3. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się na zakończenie konkursu w Szkole
Podstawowej nr 44 w dniu konkursu czyli 18 maja 2018 r.
4. Od decyzji jury nie ma odwołania.
5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
1.
2.
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Dokumentacja konkursu
Za dokumentację odpowiedzialni są organizatorzy.
Dokumentację konkursu stanowią:
testy konkursowe z kluczem,
załączniki 1-5,
protokół rozdania nagród rzeczowych,
lista nagród wraz z dowodami zakupu nagród lub ich przekazania,
przykładowe dyplomy,
przykładowa korespondencja z uczestnikami.
Organizatorzy:
mgr Magdalena Bożek, mgr Martyna Dettlaff
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