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Regulamin Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH POWER
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach.
2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie powiatu bartoszyckiego.
3. Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka
angielskiego w I etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII szkoły
podstawowej). Konkurs kierowany jest głównie do uczniów klas ósmych.
4. Cele konkursu:
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia;
- wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
- kształcenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, wykorzystywania podstawowych kompetencji
komunikacyjnych (słownictwa, struktur, konstrukcji zdaniowych);
- poszerzanie słownictwa z różnych dziedzin w języku angielskim,
- pogłębienie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych;
- wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia.
5. Zgłoszenia udziału poszczególnych uczniów w konkursie dokonuje nauczyciel danej szkoły podstawowej poprzez wysłanie
wiadomości elektronicznej na adres: elizaargalska@odn-pcre.pl najpóźniej do 5 maja 2021 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. nazwę szkoły,
2. imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników,
3. adresy email uczestników.
6. Każdy uczeń pragnący wziąć udział w Konkursie (lub jego rodzic / opiekun prawny) zobowiązany jest do przesłania drogą
elektroniczną na adres koordynatora Konkursu (elizaargalska@odn-pcre.pl) skanu lub zdjęcia klauzuli RODO czytelnie podpisanej
przez rodzica / prawnego opiekuna. Konsekwencją nieprzesłania zdjęcia / skanu podpisanej klauzuli do dnia 5 maja 2021 r.
włącznie jest brak możliwości udziału w Konkursie.
7. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, konkurs English Power odbędzie się online. Na podane adresy email
zgłoszeni uczestnicy otrzymają w piątek 7 maja 2021 r. o godz. 9:00 wiadomość z linkiem do spotkania online na platformie
Google Meet. Podczas spotkania uczestnikom zostanie przesłany link do zadań konkursowych. Zadania konkursowe będą aktywne
przez 60 minut. Podczas trwania Konkursu obowiązuje uczestników włączona kamera.
8. Organizator przewiduje główne nagrody dla uczniów, którzy uzyskają najwyższe wyniki: I miejsce, II miejsce i III miejsce,
jednakże w uzasadnionych przypadkach Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagród ex aequo lub wyróżnień.
9. Wyniki zostaną przekazane szkołom biorącym udział w konkursie drogą elektroniczną w dniu 14 maja 2021 r.
10. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla zwycięzców zostaną dostarczone do poszczególnych placówek do dnia 31 maja 2021 r.
włącznie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń lub ze względu na
niezależne od Organizatora przyczyny.
12. Jury oceniające test wybrane zostanie przez Organizatora.
13. Decyzje Jury dotyczące nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
14. W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt z Elizą Argalską, doradcą metodycznym języków obcych – koordynatorem
konkursu (tel. 503-194-778, elizaargalska@odn-pcre.pl).

