REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITEROWANIA PO ANGIELSKU
”SPELLING MASTER” 2018

I. Cele konkursu
Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim od najmłodszych lat;
Doskonalenie znajomości języka angielskiego;
Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
Oswajanie uczestników z publicznym prezentowaniem swoich umiejętności;
Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo;
Pogłębianie już istniejącej współpracy między placówkami oświatowymi województwa
zachodniopomorskiego.

II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Literowania po
SPELLING MASTER 2018 jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego.

Angielsku

Adres: ul. Reymonta 23, 71 – 276 Szczecin
III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas II, III, IV szkół podstawowych województwa
zachodniopomorskiego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do siedziby organizatora formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Zgłoszenie uczestnictwa zainteresowane szkoły przesyłają do dnia
16 marca 2018r na adres pocztowy szkoły, faksem pod nr (91) 487 30 32 lub na adres
e-mailowy szkoły sp3@miasto.szczecin.pl do godziny 15:00.
Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu dla uczniów szkół podstawowych
przedstawia poniższy harmonogram:
Eliminacje szkolne (etap I)

– do 15 marca 2018r

Zgłoszenie 3 najlepszych uczniów

– do 16 marca 2018r. do godziny 15:00

Finał konkursu (etap II)

– 20 marca 2018r. godzina 11:30

IV. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs SPELLING MASTER odbywa się w dwóch etapach:
Etap I - etap szkolny (eliminacje wewnątrzszkolne)
Etap II - finał międzyszkolny
Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. Liczba uczestników etapu
szkolnego jest nieograniczona. Nauczyciele zgłaszający udział zobowiązani są wyłonić 3 najlepszych

uczniów (1 uczeń z każdego poziomu nauczania). Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są
do przeprowadzenia I etapu do dnia 15 marca 2018r.
Etap II
Międzyszkolny finał konkursu odbędzie się dnia 20 marca 2018r o godzinie 11:30 w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie. Czas trwania II etapu konkursu
to ok. 3h (czas uzależniony jest od ilości szkół zgłoszonych do konkursu). W finale bierze udział
po 3 najlepszych uczniów z placówek oświatowych zgłoszonych do konkursu.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby szkół (powyżej 12), organizator zastrzega sobie prawo
do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem
konkursu.
W przebiegu konkursu dla każdego uczestnika, na tablicy multimedialnej, prezentowane jest słowo
w języku angielskim. Po kilku sekundach (w zależności od długości słowa) wyraz znika z tablicy,
a zawodnik ma 15-20 sekund na jego poprawne przeliterowanie.
Słowa pochodzą z dostępnych podręczników do nauki języka angielskiego (sports, animals, food,
jobs, active verbs, adjectives, body, family life, furniture, buildings etc.) i podzielone są pod
względem stopnia trudności: dla klas II – wyrazy 3-8 literowe; dla klas III – wyrazy 5-10 literowe
i dla klas IV – wyrazy 7-14 literowe. Słowa nie będą się powtarzały. Jeśli uczestnik, w trakcie
literowania, sam zauważy, że popełnił błąd, musi niezwłocznie zasygnalizować to komisji
i powtórzyć całe słowo jeszcze raz. Poprawy nie traktuje się, jako błędu, jeśli uczeń zmieści się
w czasie. Przejęzyczenie traktowane jest, jako błąd.
Każdy uczestnik finału musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną!
V. Jury
Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie Zespół Konkursowy
w składzie: p. Joanna Czyż – przewodnicząca ZK, p. Aleksandra Śledź oraz przedstawiciel
Wydawnictwa OUP. Konkurs poprowadzi p. Joanna Sikorska.
Przewodniczący ZK, w obecności członków zespołu, przygotowuje protokół pokonkursowy
(Załącznik nr 2).
VI. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają medale, dyplomy w języku angielskim oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Wydawnictwo OXFORD UNIVERSITY PRESS. Każdy uczestnik etapu
finałowego otrzyma dyplom udziału w konkursie.
VII.

Postanowienia końcowe

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.sp3.szczecin.pl
oraz na stronie Platformy Edukacyjnej www.pe.szczecin.pl.
Koordynatorkami konkursu są nauczyciele języka angielskiego z SP3: p. Aleksandra Śledź
oraz p. Joanna Sikorska.

Załącznik nr 1
Pieczątka szkoły

data: ………………………

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SPELLING MASTER 2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwa szkoły ……………………………………………..……….………………………………………
Adres …………..………………………………………………….……………………………………….
Telefon ….…………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):
Klasa II …………………………………………………………………………….……………………..
Klasa III ………………………………………………………………………………………….……….
Klasa IV …………………………………………………………..………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – OPIEKUNA (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy ……………………………………………………………………………………………

Potwierdzam znajomość i akceptuję REGULAMIN KONKURSU

Nauczyciel – opiekun

……………………………….
podpis

Dyrektor szkoły

…………………………
podpis

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU
FINAŁU (II ETAP) KONKURSU REJONOWEGO
..........................................................................................................................................................................
(nazwa konkursu)
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniu ................................................................ w godz. od .................................. do ................................
Zespół Konkursowy w ....................................................................................................................................
(nazwa szkoły)
przeprowadził II etap konkursu ......................................................................................................................
(nazwa konkursu)

W konkursie wzięło udział .................................. uczniów z klas II - IV.
Uwagi: Eliminacje szkolne oraz rejonowe przeprowadzono zgodnie z Regulaminem konkursu.

Podpisy Zespołu Konkursowego:
Przewodniczący: ………………………………..……………………
Członkowie: …………………………………………………………………………………….

