
                                                                                                                       

Regulamin Konkursu Języka Angielskiego 
pod Patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego                                                                                                                                                                       

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  organizowanego przez                                                                       
I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 

 
 

§ 1. Założenia ogólne 

1.Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych uczący się języka angielskiego w szkole lub 
poza szkołą. Program merytoryczny konkursu obejmuje w całości treści podstawy programowej nauczania języka angielskiego                           
w szkole podstawowej.  Zagadnienia konkursowe przesyłamy w załączeniu do regulaminu. 

3.W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Szkolną Komisję Konkursową składającą się z nauczycieli języka 
angielskiego, pracujących w I LO. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej jest z urzędu Dyrektor szkoły. 

4. Testy konkursowe przygotowywane są przez nauczycieli języka angielskiego I LO i do czasu rozpoczęcia konkursu są 
niejawne. 

Cele konkursu 

1.Rozwijanie zainteresowań uczniów i wspieranie ich uzdolnień. 

2.Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych. 

3.Promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych. 

4.Nawiązanie stałej współpracy z nauczycielami szkół podstawowych. 

 

§ 2. Organizacja konkursu. 

1.Konkurs ma charakter jednoetapowy i odbędzie się 26 marca 2021 o godz. 10:00. 

2. W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną w kraju, o sposobie przeprowadzenia Konkursu poinformujemy 
Państwa najpóźniej 19.03.2021.  

Przewidujemy dwa warianty przeprowadzenia Konkursu: 

1) Jeżeli zajęcia w szkołach będą odbywały się w trybie stacjonarnym, Konkurs zostanie przeprowadzony w sali 
gimnastycznej I LO z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. 

2) W przypadku kontynuacji nauki zdalnej, w dniu Konkursu do szkoły macierzystej ucznia zostanie dostarczony 
arkusz z zadaniami konkursowymi; poprosimy nauczycieli danej szkoły o przeprowadzenie Konkursu w małych grupach,      
z zachowaniem obowiązujących rygorów. Testy zostaną odebrane w tym samym dniu przez nauczycieli I LO z sekretariatu 
szkoły uczniów biorących udział w Konkursie. 

2.Wszyscy zainteresowani konkursem zobowiązani są do zgłoszenia listy uczestników do dnia 19.03.2021. Listę chętnych 
należy przesłać na adres mailowy szkoły, 1lo@1lo-tomaszow.com.pl  bądź zgłosić w sekretariacie szkoły. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w I LO przez Komisję Konkursową składającą się z przewodniczącego zespołu 
przedmiotowego języka angielskiego i jednego nauczyciela języka angielskiego wskazanego przez dyrekcję liceum. 



4. Uczestnicy konkursu rozwiązywać będą test leksykalno-gramatyczny oraz zadania rozumienia tekstu czytanego. 

5. Czas trwania konkursu ustala się na 90 minut; maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100. 

6. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół do dnia 09.04.2021 r. 

7. Dla  uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w konkursie ( MIEJSCA I, II, III) przewidziane są nagrody. 

8. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie podany później. 

 

§ 3. Informacje uzupełniające 

1. Testy, po sprawdzeniu przez Komisję Konkursową, mogą być udostępnione zainteresowanym osobom  na miejscu                        
w obecności przedstawiciela Komisji. Prace konkursowe nie mogą być kopiowane ani też wynoszone na zewnątrz.   

2. Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie internetowej: www.1lo-tomaszow.com.pl 


