ZSTiO w Bytomiu

PREZYDENT BYTOMIA

Bytom, 21.11.2017.

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO

„Moje ulubione miejsca na świecie”
organizowanego przez zespół nauczycieli języków obcych
ZSTiO w Bytomiu
1. Konkurs jest przeznaczony dla bytomskich gimnazjalistów oraz uczniów starszych klas szkół
podstawowych.
2. Konkurs jest objęty patronatem Prezydenta Bytomia, pana Damian Bartyli.
3. Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do nauki dwóch

języków obcych:

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego oraz otwarcie się na
zwyczaje i wzbudzenie poszanowania dla odrębności kulturowych innych krajów
4. Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu nieformalnego w dwóch językach obcych:
języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim w dowolnych
konfiguracjach, na temat ulubionych miejsc na świecie.
5. Praca powinna odpowiadać wymogom formalnym ustalonym dla listów prywatnych. Każdy
list (wersja językowa) powinien zawierać po 200-250 słów.
6. Obie wersje listu powinny zawierać te same zagadnienia, jednak nie muszą być dokładnymi
tłumaczeniami.
7. Każda szkoła może przeprowadzić eliminacje wewnętrzne, do konkursu zewnętrznego
każda szkoła może przekazać 3 prace.
8. Komisja konkursowa oceniać będzie:
zgodność listu z tematem,
zgodność z formą oraz spójny i logiczny układ pracy,
bogactwo językowe,
poprawność językową,
estetykę pracy,
inwencję twórczą autora.
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9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
10. Prosimy nauczycieli o dopilnowanie, aby prace były napisane samodzielnie przez
uczniów.
11. Prace wraz z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela-opiekuna,
adres i telefon szkoły, kontakt e-mail) prosimy przesyłać do 26 stycznia 2018 na adres:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
ul. Modrzewskiego 5
41-907 Bytom
z dopiskiem „Konkurs na list”
12. O wynikach poinformujemy do 16 lutego 2018. Termin podsumowania i wręczenia
nagród zostaje ustalony na 23 marca 2018.
13. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem: ZSTiO pod numerem 032 281 38 58 lub Izabela Michalik 606-727-830, e-mail : izabela.michalik@technikum6.pl .
14. Nadesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków
zapisanych w regulaminie.
15. Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy powodzenia. Czekają cenne nagrody!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
ORGANIZATORZY
Izabela Michalik
Iwona Pakosz
Anna Kraus
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