
REGULAMIN
 IV GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ENGLISH CHALLENGE

ORGANIZATOR
Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego "ENGLISH CHALLENGE" jest ZSO w Myślenicach. 
II.  CELE KONKURSU
1.  Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
2.  Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
3.  Sprawdzenie swoich dotychczasowych umiejętności i wiedzy językowej.
4.  Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy.
 UCZESTNICY
Konkurs jest skierowany do uczniów klas  8 szkół podstawowych oraz klas 3 oddziałów gimnazjalnych  z terenu Gminy Myślenice. Warunkami przystąpienia ucznia do konkursu są 
- podpisanie przez jednego z rodziców oświadczenia zawartego w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu w pkt 1a, 1b  1c oraz 2.
- zapoznanie się przez jednego z rodziców z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 
Szkoła zgłaszająca uczniów przechowuje oświadczenia w szkolnej dokumentacji dotyczącej konkursu. 
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy kmanjura.krawczyk@wpl lub proficedyta@yahoo.pl .


ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.

Etap I
Etap szkolny odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w szkołach, które zgłosiły zamiar uczestnictwa w Konkursie do 15 lutego 2019 r. poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy organizatora.  Szkoły wybierają Wewnątrzszkolną Komisję Konkursową, w której skład wchodzi co najmniej jeden nauczyciel języka angielskiego. Komisja Konkursowa wykorzystuje testy przygotowane i udostępnione przez organizatora konkursu. Materiały do etapu szkolnego, w formie testów, zostaną przesłane drogą elektroniczną do szkół, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie. 
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut. 
Do etapu gminnego konkursu kwalifikuje się 3 uczniów z każdej szkoły, którzy na etapie szkolnym otrzymali najwyższą ilość punktów. 
Nazwiska 3 najlepszych uczniów wraz z liczbą uzyskanych punktów oraz nazwiskiem nauczyciela przygotowującego do konkursu należy przesłać na podany wyżej adres mailowy  do dnia 1 marca 2019  roku. 
Szkoła:
	Zapoznaje uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminem Konkursu Języka Angielskiego English Challenge dla uczniów szkół podstawowych Gminy Myślenice w roku szkolnym 2018/2019.
	Zgłasza się do udziału w konkursie nie później niż do 15.02.2019 roku poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres e-mailowy podany powyżej.
	Uzyskuje oświadczenia rodziców o akceptacji regulaminu dla uczniów gimnazjów Gminy Myślenice w roku szkolnym 2018/2019 i wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursu.
	Zapewnia uczestnikom warunki do samodzielnej, spokojnej pracy.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej:
Zapoznaje uczniów z Regulaminem Konkursu Języka Angielskiego.
Udziela instruktażu przed przystąpieniem do konkursu oraz przeprowadza konkurs zgodnie 
z  Regulaminem Konkursu Języka Angielskiego.
	Sporządza w formie pisemnej i elektronicznej protokół z prac Szkolnej Komisji Konkursowej.



Etap II
Etap gminny Konkursu Języka Angielskiego English Challenge odbędzie się 15 marca 2019 roku   o godz. 12.00 w ZSO w Myślenicach.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną dnia 25 marca 2019r. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu.								
Etap gminny przygotowuje i przeprowadza ZSO w Myślenicach.
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut.
Przewodniczący Gminnej Komisji Konkursowej:
Przeprowadza konkurs;
Zapewnia odpowiednie warunki pracy dla uczestników, przestrzega ustalonych zasad 
        organizacyjnych i regulaminowych w miejscu przeprowadzenia etapu gminnego konkursu;
	Sporządza w formie pisemnej i elektronicznej protokół z prac Gminnej Komisji Konkursowej.


HARMONOGRAM
Do 15.02.2019 roku -  zgłoszenia do konkursu;
	22.02.2019 roku,  godz. 9.00 - etap szkolny;
	Do 1.03.2019 roku -  przesłanie wyników ze szkół do Komisji w ZSO  w   Myślenicach; 
	15.03.2019 roku,  godz. 12.00  - etap gminny w auli ZSO w Myślenicach przy ulicy 
Jagiellońskiej 8;
	25.03.2019 roku -  ogłoszenie wyników konkursu etapu gminnego.


 ZAKRES PROGRAMOWY
Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego ZSO w Myślenicach. Zadania konkursowe zarówno w pierwszym jak i drugim etapie obejmować będą materiał zawarty w podstawie programowej z języka angielskiego dla szkoły podstawowej.
Zadania sprawdzać będą wiedzę i umiejętności z zakresu:
	Gramatyki

Słownictwa
Rozumienia tekstu czytanego
Reagowania językowego
Elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Etap I
Uczestnicy rozwiązują test składający się z 2 części:
	Struktury leksykalno-gramatyczne;
	Czytanie.

Etap II
Uczestnicy tego etapu rozwiązują test pisemny składający się z trzech elementów:
	Struktury leksykalno-gramatyczne;

Quiz dotyczący elementów wiedzy o krajach  anglojęzycznych;
Pisanie.



NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Rozdanie nagród odbędzie się w ZSO  w Myślenicach. Termin wręczania nagród zostanie podany przez organizatora w dniu ogłoszenia wyników konkursu etapu gminnego.
JURY
Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz nauczycieli wyznaczonych przez organizatora konkursu. 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacje na temat konkursu będą zamieszone na stronie internetowej szkoły www.almalo.edu.pl
Kontakt:  kmanjura.krawczyk@wp.pl i proficedyta@yahoo.pl 

Załączniki:
Załącznik nr 1-Protokół 1
Załącznik nr 2-Protokół 2
Załącznik nr 3-Zgoda dla rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik nr 4-Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 5-Karta zgłoszenia do konkursu




