REGULAMIN
I POWIATOWEGO KONKURSU LITEROWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
„SPELLING BEE”
DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. ORGANIZATOR
Organizatorami konkursu są nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 66: mgr Beata French i mgr Kamila Kordowska.
2. ADRESAT KONKURSU
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych w powiecie.
3. CELE KONKURSU

rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim,

zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej,

motywowanie uczniów do nauki poprzez zabawę i współzawodnictwo.
4. NAGRODY
Dyplomy dla uczestników konkursu

Atrakcyjne nagrody w konkursie są przewidziane za zajęcie:
-1 miejsca, tytuł Mistrza Literowania powiatu wodzisławskiego
-2 miejsca, tytuł Wicemistrza Literowania powiatu wodzisławskiego
-3 miejsca,
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom za udział w konkursie.

5. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
1.
Nauczyciele zgłaszający uczestników konkursu wybierają łącznie troje
uczniów
z danej szkoły (np. po jednym z klasy VI ,VII i VIII albo dwoje tylko z klasy VII i
jednego z VIII).
2.
Finał konkursu odbędzie się 19 listopada 2019 r. w siedzibie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 66 .
Godzina rozpoczęcia konkursu 9.oo. - przewidywany czas trwania konkursu ok. 3-ch
godzin (czas uwarunkowany ilością uczestników konkursu). Liczba miejsc
ograniczona.
3.


Uczniowie uczestniczyć będą w kilku konkurencjach.
Zapisywanie przeliterowanych słów:
Prowadzący kolejno literuje wyrazy. Każde słowo jest literowane dwa razy. Za
każde poprawnie zapisane słowo można uzyskać 2 punkty.

UWAGA:
Odpowiedzi na zadania pisemne uczestnicy zapisują w arkuszach konkursowych.
Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
Ewentualne poprawki i skreślania muszą być wyraźnie zaznaczone.


Literowanie zapisanych słów

Uczestnicy konkursu losują słowa. Zadaniem każdego uczestnika jest
przeliterowanie wylosowanych słów . Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na
zastanowienie się nad literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można
uzyskać 3 punkty.


Literowanie usłyszanych słów
Uczestnik losuje słowa i podaje prowadzącemu. Prowadzący wymawia wylosowane
słowa. Każde słowo jest wymawiane dwa razy. Zadaniem uczestnika jest
przeliterowanie usłyszanego słowa. Za poprawne przeliterowanie słowa uczestnik
otrzymuje 4 punkty.
UWAGA:
W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Nie będą zaliczane słowa,
w których uczeń się pomyli, nawet jeśli poprawi się natychmiast. Wszelkie literowanie
odbywa się w języku angielskim.
O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów. Organizatorzy zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między uczestnikami z taką samą liczbą
punktów.
Na tej podstawie zostanie wyłoniony Mistrz Literowania. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone w dniu konkursu.

1.
2.

W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący jury.
Zakres słownictwa obejmuje podstawę programową dla szkół podstawowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Konkursu „SPELLING BEE” znajduje się do wglądu w siedzibie
organizatorów Konkursu tj. nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w
Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 66. ZSP nr 7 ma prawo dokonać zmian w regulaminie po uprzednim powiadomieniu uczniów.
 ZSP nr 7 zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu konkursu, który w całości zobowiązuje Uczestnika
do przestrzegania określonych w nim zasad.
 W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów Konkursu.
 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 na czas Konkursu udostępnia pomieszczenie
niezbędne do jego przeprowadzenia.
Zgłoszenia do konkursu prosimy nadsyłać 8 listopada 2019 roku. Wszelkie pytania
prosimy kierować na adres bfrench@edu.wods.pl lub kkordowska@edu.wods.pl
tel. 666974500 i 693189302
–
Kartę zgłoszenia należy wysłać do nas mailem,
–
Zgodę na przetwarzanie danych prosimy wydrukować i wziąć wypełnioną
w dniu konkursu.

I POWIATOWY KONKURS LITEROWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
„SPELLING BEE”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 8.11.2019
NA ADRES: bfrench@edu.wods.pl
1. Nazwa i adres szkoły:
…………………………………………………………………
……….............................................................
………………………………………………………………….
2. Telefon do szkoły, adres e-mail:
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….
3. Uczestnicy konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa):
1.…………………………………………………………
2….……………………………………………………..
3..................................................................
4. Imię i nazwisko opiekuna:
…………………………………………………………………...
Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie „SPELLING BEE” Uczestnik wyraża zgodę na:

wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie

przetwarzanie przez ZSP nr 7 (zgodnie z art6 ust.1a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27.04.2016 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Urz.UE L119 z 04.05.2016)

opublikowanie w mediach patronackich oraz stronie internetowej ZSP nr 7 , imienia oraz
nazwiska uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!!!

.................................................................

............................................

imię/imiona i nazwisko/ uczestnika

............................................

................................................................
klasa

imiona i nazwiska rodziców
(prawnych opiekunów)

.............................................................. ..
pełna nazwa i adres szkoły

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA KONKURSIE LITEROWANIA „Spelling Bee”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki* ......................................
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

do

celów

konkursowych

w

związku

z

organizacją

I

Powiatowego

Konkursu

„ Spelling Bee” .
Zakres zgody na publikację wyników i wizerunku obejmuje: prezentację wyników oraz zdjęć
z uroczystego wręczenia dyplomów

na stronie internetowej szkoły oraz na profilu szkoły na

Facebooku.

..........................................

………………………………………..

miejscowość, data

(czytelny podpis wyrażającego zgodę)

