
Regulamin Konkursu czytania w języku obcym 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa  

Nauczyciel koordynujący organizację Konkursu: Elżbieta Fiedorowicz 

II. CELE KONKURSU 

• propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy; 

• zachęcenie uczniów do nauki języków obcych; 

• rozwijanie umiejętności poprawnego czytania w języku obcym; 

• ćwiczenie poprawnej wymowy oraz interpretacji tekstu; 

• wzbogacanie i utrwalanie znajomości słownictwa; 

• promowanie idei szlachetnego współzawodnictwa. 

 
Konkurs będzie miał dwie edycje: jesienną oraz wiosenną. 

Konkurs w edycji jesiennej przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum, natomiast w edycji 

wiosennej – dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 

III. TERMIN KONKURSU 

Konkurs w edycji jesiennej dla klas VII-VIII SP i III GIM zostanie przeprowadzony w dniu 27 września 2018 r. (Klimatyczny czwartek) 

o godzinie 16:00 w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków.  

IV. KOMISJE KONKURSOWE 

W celu przeprowadzenia konkursu powołane zostaną 4 komisje, których zadaniem będzie ocena poprawności czytania oraz 

interpretacji tekstów w poszczególnych językach obcych nauczanych w SP 385: angielskim, niemieckim, hiszpańskim oraz 

rosyjskim. W skład komisji powołani zostaną nauczyciele uczący tych języków w naszej szkole oraz zaproszeni goście. 

Na ocenę czytania będą się składać poprawność (oceniana w skali od 1 do 6) oraz sposób interpretacji (również w skali od 1 do 6). 

W sumie każdy członek komisji będzie mógł przyznać maksymalnie 12 punktów. 

W każdej kategorii klasowej zostanie przyznany jeden tytuł laureata I miejsca.  

V. PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs w edycji jesiennej będzie się składał z dwóch etapów: 

I. W pierwszym etapie, przeprowadzonym w dniach 17-21.09. 2018 r., spośród chętnych uczniów z grup językowych 

w ramach poszczególnych klas VII, VIII SP oraz III gimnazjum zostanie wyłoniony przez nauczyciela uczącego  jeden 

uczeń reprezentujący daną grupę językową. W przypadku braku chętnych grupa nie będzie miała swojego 

reprezentanta. 

II. Uczniowie wyłonieni w pierwszym etapie wezmą udział w finale, który odbędzie się w Klimatyczny Czwartek 

27.09.2018 r. o godzinach popołudniowych. 

VI. PRZYGOTOWANIE KONKURSU 

I. Do dnia 10.09.2018 r. zostaną przygotowane teksty konkursowe liczące od 150 do 200 słów o poziomie trudności 

odpowiednim dla klas VII i VIII SP oraz III GIM. Do tekstów mogą zostać dołączone pliki z nagraniem ułatwiającym 

uczniom poprawne opanowanie tekstu.  

II. Przygotowane teksty zostaną przekazane koordynatorowi konkursu – Elżbiecie Fiedorowicz i po zeskanowaniu będą 

umieszczone na stronie internetowej szkoły wraz z regulaminem Konkursu oraz plikami audio.  

III. Nauczyciele uczący w poszczególnych grupach językowych powinni najpóźniej do dnia 25.09.2018 r. przekazać 

Koordynatorowi informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do finału Konkursu. 

VII. DYPLOMY I NAGRODY 

I. Wyniki Konkursu zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń najpóźniej do dnia 02.10.2018 r.. 

II. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy uczestnictwa, zaś laureaci oprócz dyplomów otrzymają nagrody 

książkowe.  

III. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości podsumowującej osiągnięcia uczniów po pierwszym 

półroczu. 


