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                                                      Regulamin szkolnego konkursu „Krzyżówki po angielsku”  

Organizatorem konkursu dla klas IV-VIII, szkoły branżowej, liceum ogólnokształcącego i technikum 

w roku szkolnym 2020/2021 jest Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. 

Cele konkursu: 

- Rozwijanie umiejętności kreatywnego podejścia do nauki języka angielskiego. 

- Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

- Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

- W konkursie mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie klas szkoły podstawowej IV-VIII, szkoły 

branżowej, liceum ogólnokształcącego oraz technikum. 

- Wyniki konkursu oraz wszelkie inne informacje dotyczące konkursu będą podane na stronie 

https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/, na stronie Instytutu Głuchoniemych na Facebooku oraz 

osobiście przekazane uczniom przez nauczycieli języka angielskiego. 

Forma, zakres oraz przebieg konkursu: 

- Zadaniem uczniów wszystkich klas jest ułożenie krzyżówki po angielsku składającej się z minimum 

10 haseł. 

- Uczniowie w kategorii klas IV-VI tworzą krzyżówki ręcznie na brystolu o wielkości A3 lub 

większym. Sposób ułożenia krzyżówki dowolny. 

- Uczniowie w kategorii klas VIII i wyżej tworzą krzyżówki na papierze A4 komputerowo, bądź 

ręcznie. Krzyżówka ma mieć formę opisową.  

- Prace wraz z hasłami na oddzielnej kartce A4 należy dostarczyć nauczycielom języka angielskiego 

w terminie nieprzekraczalnym do dnia 26.02.2020r.  

- W konkursie przewiduje się przyznanie miejsc ex aequo. 

- Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje Komisja Konkursowa składająca się z 

nauczycieli języka angielskiego. 

Ocenianie: 

- do oceny prac uczniów klas IV-VI będą brane pod uwagę dwa kryteria: poprawność ułożenia 

krzyżówki oraz walor artystyczny – pomysłowość oraz kreatywność w ozdabianiu krzyżówki. 

- prace uczniów klas VIII i wyżej będą oceniane za poprawność wykonania oraz oryginalność. 

Najwyżej oceniane będą prace z tematem niepopularnym, związanym z zainteresowaniem ucznia 

lub oryginalną tematyką. 
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Ogłoszenie wyników Konkursu 

- Informacja o osobach nagrodzonych umieszczona zostanie na stronie  

https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/ oraz na stronie Instytutu Głuchoniemych na Facebooku 

Nagrody: 

- Uczeń lub uczniowie ex aequo, którzy zajmą I miejsce w konkursie otrzymają ocenę cząstkową 

celującą z języka angielskiego. 

- Uczniowie, którzy zajmą II lub III miejsce w konkursie otrzymają ocena cząstkowa bardzo dobrą z 

języka angielskiego. 

- Uczniowie, którzy zajmą I, II oraz III miejsce w konkursie otrzymają nagrodę rzeczową oraz 

dyplom. 

- Wszyscy uczniowie otrzymają dyplom za wzięcie udziału w konkursie. 

Postanowienia końcowe: 

- Regulamin Konkursu dostępny jest w Instytucie Głuchoniemych u nauczycieli języka angielskiego, 

na stronie: https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/ oraz na stronie Instytutu Głuchoniemych na 

Facebooku. Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i 

opisane w nim warunki uczestnictwa.  

- Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  

- W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos 

ma Komisja Konkursowa.  

- Organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany 

zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie: 

https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/ oraz na stronie Instytutu Głuchoniemych na Facebooku. 
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