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CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów
Poszerzenie kompetencji gramatycznych uczniów
Kształtowanie właściwych postaw wobec innych
Rozbudzenie w uczniach chęci korzystania z różnorodnych źródeł w procesie nauki
języka obcego

ORGANIZACJA KONKURSU
1. Zgłoszenie uczniów do konkursu należy przesłać drogą mailową do osoby
odpowiedzialnej za organizację konkursu do 14 stycznia 2022
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
2.1 Etap I - szkolny odbędzie się 24 stycznia 2022 r. (godzina 9.00)
2.1.1 przeprowadzany jest w szkole macierzystej zgłoszonych do konkursu
uczniów
2.1.2 sprawdzany jest przez specjalnie do tego powołaną komisję w szkole
macierzystej zgłoszonych do konkursu uczniów (komisja musi składać się
z dwóch nauczycieli i jest powoływana przez dyrektora danej szkoły)
2.1.3 trwa 60 minut

składa się z 40 pytań zamkniętych
uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% punktów zakwalifikowani są
do drugiego etapu konkursu
2.2 Etap II – wojewódzki odbędzie się 21 lutego 2022 r. (godzina 9.00)
2.2.1 przeprowadzany jest w siedzibie organizatora konkursu
2.2.2 sprawdzany jest przez komisję w siedzibie organizatora konkursu
2.2.3 trwa 60 minut
2.2.4 składa się z 40 pytań otwartych
2.2.5 uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% punktów zakwalifikowani są
do trzeciego etapu konkursu
2.3 Etap III – wojewódzki odbędzie się 21 marca 2022 r. (godzina 9.00)
2.3.1 przeprowadzany jest w siedzibie organizatora konkursu
2.3.2 sprawdzany jest przez komisję w siedzibie organizatora konkursu
2.3.3 trwa 60 minut
2.3.4 składa się z 40 pytań otwartych
2.3.5 uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 90% punktów otrzymają tytuł
laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego „Verbos
irregulares en indefinido”
Uczniowie nie mogą używać ołówka i korektora
Komisja konkursowa ma 2 dni na podanie wyników uczestnikom konkursu (komisja
etapu szkolnego jest zobowiązana przesłać wyniki konkursu drogą mailową do osoby
odpowiedzialnej za organizację konkursu; komisja etapu II i III publikuje wyniki na
stronie organizatora konkursu)
Możliwość wglądu do prac i ewentualne reklamacje:
5.1 uczniowie mają prawo odwołać się od wyników danego etapu do 3 dni po
ogłoszeniu wyników przez komisję danego etapu
5.2 prawni opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie muszą wystosować
pisemną prośbę o wgląd do pracy danego dziecka do dyrektora szkoły, w której
dany etap konkursu jest przeprowadzony
5.3 okazanie prac prawnym opiekunom uczniów biorących udział w konkursie
odbywa się w obecności członka komisji konkursowej oraz dyrektora szkoły, w
której dany etap konkursu będzie przeprowadzany
5.4 robienie zdjęć pracom konkursowym jest zabronione
5.5 prawni opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie mają prawo
wystosować pismo do komisji konkursu danego etapu o wyjaśnienie wątpliwości
dotyczących ilości przyznanych punktów w ciągu kolejnych 3 dni
5.6 komisja konkursowa danego etapu ma 3 dni na udzielenie pisemnego wyjaśnienia
liczby przyznanych w konkursie punktów
Laureaci konkursu dostają dyplomy potwierdzające wzięcie udziału w konkursie
Konkurs jest bezpłatny
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