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Regulamin konkursu –
‘Anglojęzyczna Kartka Bożonarodzeniowa ‘
1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tychach. Szkoła mieści się na ul. Edukacji 11 a.
Pomysłodawcą i osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest nauczyciel języka angielskiego
mgr Dominika Kaniewska.
2. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych z miasta Tychy i okolic. Uczestnicy konkursu
podzieleni są na dwie kategorie wiekowe:
Klasy 1-3 szkoły podstawowej
Klasy 4-6 szkoły podstawowej
3. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest właściwe formułowanie życzeń bożonarodzeniowych w języku angielskim,
zapoznanie uczniów ze zwrotami wyrażającymi pozdrowienia świąteczne, wzbogacenie zasobu
leksykalnego z zakresu języka angielskiego. Ponad, to konkurs ma na celu kształtowanie
wrażliwości artystycznej uczniów oraz rozwijanie środków wyrazu artystycznego.
4. FORMA PRAC
Forma prac jest dowolna, praca może być malowana, rysowana, wyklejana itp.
Format prac – maksymalnie A4, kartka może być rozkładana.
WAŻNE - na stronie tytułowej powinien się znajdować świąteczny zwrot, wewnątrz życzenia w
języku angielskim. Każda kartka musi być właściwie opisana – imię i nazwisko ucznia, klasa, dane
nauczyciela oraz dane kontaktowe szkoły
5. OCENIANIE PRAC
Przy ocenie prac pod uwagę brane będą: właściwie sformułowane życzenia bożonarodzeniowe,
estetyka pracy, staranność pisma, pomysłowość.
6. POZOSTAŁE INFORMACJE
A) Prace nie opisane nie będą ocenianie.
B) Kartki niezawierające życzeń lub zwrotów w języku angielskie nie będą oceniane.
C) Karki będą oceniane przez nauczyciela anglistę oraz plastyka.
D) O wynikach konkursu szkoła zostanie powiadomiona telefonicznie bądź mailowo.
E) Organizator konkursu zobowiązuje się do oddania prac szkole macierzystej. Szkoła biorąca
udział w konkursie zobowiązuje się odebrać prace w terminie do 16 stycznia 2015 r. kartki
nagrodzone nie podlegają zwrotowi.
F) Organizator konkursu przygotuje ekspozycje nagrodzonych prac na terenie szkoły.
G) Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązują się do przestrzegania terminów zawartych w
ogłoszeniu.
Organizator konkursu – mgr Dominika Kaniewska

