
REGULAMIN 

KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

„My online learning experience”  

dla klas 4 – 8 Szkół Podstawowych Gminy Rymanów  

oraz klas 1-4 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie 

 

Serdecznie zachęcamy uczniów do podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z nauczaniem 
zdalnym w czasie pandemii COVID-19. 

1. Organizator Konkursu  

a) Organizatorem  KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „My online learning experience”  dla klas  4–8 
Szkół Podstawowych Gminy Rymanów oraz klas 1-4 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Rymanowie jest Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie.  

2. Termin Konkursu  

a) Prace konkursowe wraz z kartą konkursową ucznia należy przesyłać w formie skanu do dnia 23 
kwietnia 2021r.  

3. Cele Konkursu. 

 Głównym celem Konkursu jest:  

a) Zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego.   

b) Motywowanie uczniów do wyrażania swoich  doświadczeń w języku angielskim.  

c) Stworzenie uczniom możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z nauczaniem 
zdalnym w czasie pandemii COVID-19. 

d) Rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych uczniów. 

e) Rozwijanie kreatywności uczniów. 

f) Stworzenie uczniom możliwości kreatywnego spędzenia czasu podczas pandemii COVID-19. 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 a) W konkursie uczestniczyć może każdy uczeń szkoły należącej do Gminy Rymanów z klas 4-8 szkoły 
podstawowej oraz klas 1-4 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie. 
Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie zgłaszają swoje uczestnictwo do nauczyciela języka 
angielskiego uczącego w ich klasie. Nauczyciel przesyła kartę konkursową ucznia (załącznik do 
Konkursu) wraz ze skanem pracy konkursowej do dnia 23 kwietnia 2021r. na adres: 
lorymanow@intria.pl  



b) Liczba uczniów biorących udział w konkursie nie jest ograniczona.  

c) Wyniki konkursu oraz wszelkie inne informacje dotyczące konkursu będą podane na stronie 
internetowej szkoły do dnia 30 kwietnia 2021r.  

5. Forma konkursu  

a) Praca konkursową jest komiks składający się z 4 obrazków / okienek komiksowych wraz z 
komentarzem w języku angielskim wykonany w technice dowolnej w formacie A4. Tematyką komiksu 
są doświadczenia uczniów w ich nauce zdalnej podczas pandemii COVID-19.  

6. Przebieg konkursu.  

a) Konkurs składa się z jednego etapu i przebiega w dwóch kategoriach: osobno oceniane będą prace 
uczniów Szkół Podstawowych Gminy Rymanów oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Rymanowie. 

b) Uczniowie wykonują komiks z komentarzem w języku angielskim samodzielnie lub w parze 
(zalecana komunikacja online podczas pracy w parze). Następnie uczniowie przesyłają skan pracy 
wraz z wypełnioną kartą konkursową swojemu nauczycielowi języka angielskiego, który przesyła je do 
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie na adres: lorymanow@interia.pl. 

c) Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie społecznościowej Facebook Zespołu Szkół 
Publicznych w Rymanowie.  Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze otwartego głosowania: 
nagrodzonych zostanie 5 prac, które uzyskają największą liczbę polubień na stronie.  

d) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej prac identycznej liczby polubień, przyznaje się 
miejsca ex aequo.  

e) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje Komisja Konkursowa składająca się       
z nauczycieli języka angielskiego oraz szkolnego administratora strony społecznościowej Zespołu 
Szkół Publicznych w Rymanowie.  

7. Nagrody 

 a) Pięciu uczniów, których praca zdobyła najwięcej polubień w Konkursie uzyskują następujące 
nagrody:  dyplom oraz  nagrodę rzeczową. Pozostali uczniowie otrzymują dyplomy uczestnictwa w 
konkursie.  

b) Nauczyciele zgłaszający uczniów do konkursu otrzymują podziękowanie w formie dyplomu. 

8. Postanowienia końcowe  

a) Regulamin Konkursu dostępny jest w Zespole Szkół  Publicznych w Rymanowie oraz na stronie 
internetowej szkoły: http://zsprymanow.pl 

b) Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i opisane w 
nim warunki uczestnictwa.  

c) Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  



d) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos 
ma Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie oraz Komisja Konkursowa.  

e) Organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany 
zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie 
internetowej szkoły. 


