REGULAMIN
XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW
NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

I.

ORGANIZATOR
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie
ul. Kościuszki 24A
99-300 Kutno
www.surdokutno.pl

II.

ADRESACI
1. W Konkursie uczestniczą zgłoszeni drogą elektroniczną uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci
i młodzieży z wadą słuchu (w konkursie nie biorą udziału uczniowie
szkół ogólnodostępnych).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy uczęszczają
do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej, a jedynie uczniowie uczący się w szkołach średnich
bezpośrednio po gimnazjum.
3. W czasie trwania Konkursu wylosowany zostanie Ośrodek, który
przeprowadzi jego następną edycję. Ośrodki biorące udział
w Konkursie zobowiązują się do zorganizowania następnej edycji
Konkursu.
4. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:
- I kategoria – klasy V, VI szkoły podstawowej
- II kategoria – klasy VII, VIII szkoły podstawowej oraz klasa III
gimnazjum,
- III kategoria – klasy I, II i III szkoły ponadgimnazjalnej
Uczestnik startuje w kategorii klasy, której jest uczniem.
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5. Reprezentacja ośrodka liczy do 3 uczniów (max. 2 uczniów z jednego
etapu).
6. W razie jakichkolwiek zmian w zgłoszonej pierwotnie reprezentacji
należy poinformować organizatora nie później niż tydzień przed
Konkursem.
7. Uczestników Konkursu obowiązuje strój galowy.
8. Uczniowie Ośrodka organizującego Konkurs nie mogą brać w nim
udziału.

III.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnicy Konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają do Kutna
na koszt placówki delegującej.
2. Koszt wyżywienia uczestników ponosi placówka delegująca.
3. Każdy uczestnik Konkursu przyjeżdża z ważną legitymacją szkolną.
4. Do 31 stycznia 2019
roku należy przesłać wypełnioną Kartę
Zgłoszenia oraz propozycję zadań konkursowych (po 2 zadania do
każdej kategorii, w której startują uczniowie danego ośrodka) na adres
mailowy: angielskikonkurs2019@gmail.com
5. Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe
w Konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
6. Przyjmowane
będą
wyłącznie
wraz z propozycjami zadań.

o

uczestnictwie

kompletne

zgłoszenia

7. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia zostanie odesłane pocztą
elektroniczną, a lista uczestników będzie zamieszczona na stronie
internetowej Ośrodka.

IV.

CELE KONKURSU
1. Rozwijanie
wśród
uczniów
niesłyszących
i
słabosłyszących
zainteresowań i doskonalenie ich znajomości języka angielskiego.
2. Popularyzacja wiedzy o krajach anglojęzycznych.
3. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i poszerzania wiedzy.
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4. Przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań testowych.
5. Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu posługiwania się językiem
angielskim.
6. Budowanie w uczniach wysokiej samooceny.
7. Możliwość publicznego zaprezentowania przez
umiejętności.

uczniów wiedzy i

8. Integracja środowiska osób niesłyszących, nawiązywanie nowych
kontaktów i znajomości.
9. Integracja
środowiska
anglistówsurdopedagogów,
wymiana
doświadczeń dydaktycznych w zakresie nauczania języka angielskiego.

V.

KOMISJE KONKURSOWE
1. Powołuje się Komisję Główną i Komisje Sprawdzające.
2. Wyboru komisji dokonuje się podczas spotkania organizacyjnego
lub przed przyjazdem uczestników, spośród zgłoszonych opiekunów .
3. Przewodniczącym Komisji
organizującego Konkurs.

Głównej

jest

przedstawiciel

Ośrodka

4. Komisje w każdej kategorii liczą od 3 do 5 osób.
5. Do zadań Komisji Sprawdzających należy:
a) zapewnienie prawidłowego przebiegu Konkursu,
b) sprawdzenie prac zgodnie z kluczem,
c) obliczenie i przekazanie wyników Komisji Głównej.
6. Komisja Główna składa się z 5 osób.
7. Do zadań Komisji Głównej należy:
a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) ustalenie klasyfikacji indywidualnej w każdej kategorii,
c) ogłoszenie wyników.
8. Klasyfikację zespołową ustala się na podstawie średniej arytmetycznej
punktów zdobytych przez uczestników z danego ośrodka.
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VI.

ZADANIA KONKURSOWE
1. Konkurs ma formę pisemną.
Organizator Konkursu.

Arkusze

konkursowe

opracowuje

2. Testy konkursowe są różne dla poszczególnych kategorii.
3. Testy konkursowe z języka angielskiego są opracowane w oparciu o
aktualną podstawę programową kształcenia ogólnego dla
poszczególnych etapów kształcenia.
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