
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

„Poezja w języku angielskim” 

 DLA KLAS 1-4 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie 

 

 

1. Organizator Konkursu  

a) Organizatorem SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „Poezja w języku angielskim” DLA 
KLAS 1-4 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie  jest Zespół Szkół 
Publicznych w Rymanowie.  

2. Termin Konkursu  

a) Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2021r. o godz. 9.00 na platformie Zoom w przypadku 
kontynuowania nauki w systemie zdalnym lub w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie w 
przypadku decyzji MEN o powrocie do nauki stacjonarnej.  

3. Cele Konkursu. 

 Głównym celem Konkursu jest:  

a) Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i 
rozwijania umiejętności językowych.  

b) Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.  

c) Stworzenie uczniom możliwości poszukiwania i selekcji informacji. 

d) Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 e) Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania kulturą i sztuką krajów anglojęzycznych.  

e) Podniesienie samooceny uczniów. 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 a) W konkursie uczestniczyć może każdy uczeń 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 zgłasza udział 
ucznia w konkursie do dnia 24 kwietnia 2021r. wypełniając i przesyłając kartę konkursową (załącznik 
do Regulaminu Konkursu) 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.  

 

5. Forma konkursu   

a) Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Internetu na platformie Zoom. Dostęp do 
platformy uczeń organizuje we własnym zakresie.  

6. Przebieg konkursu.  

a) Konkurs składa się z jednego etapu.  

b) Uczniowie samodzielnie wyszukują wiersz w języku angielskim autora z obszaru kultury 
anglojęzycznej (Wielka Brytania, Ameryka, Kanada, etc.) i przygotowują się do recytacji. 

c) Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Internetu.  Zgłoszeni uczniowie otrzymają  
hasło do platformy Zoom najpóźniej 4 dni przed konkursem na podany przez siebie adres email, a 
następnie w dniu konkursu o godz. 9.00 logują się  do spotkania. W spotkaniu konkursowym udział 
wezmą zgłoszeni uczniowie  oraz  Komisja Konkursowa składające się z nauczycieli języka angielskiego 
uczących w Zespole Szkół  Publicznych w Rymanowie.  

Podczas spotkania internetowego uczeń recytuje wiersz z pamięci, bez pomocy notatek. Komisja 
Konkursowa ocenia występ ucznia. Wyniki Konkursu ogłaszane są w dniu kolejnym na stronie 
internetowej szkoły. 

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

e) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje Komisja Konkursowa składająca się       
z nauczycieli języka angielskiego .  

7. Nagrody 

 a) Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce 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 jego 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. 


