
  
REGULAMIN  

konkursu uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas 
trzecich gimnazjów 

English Phrasal Verbs for Maniacs 
 
Cele konkursu: 

1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania językiem angielskimi i pogłębianie wiedzy o 
czasownikach frazalnych. 

2. Wykrywanie i rozwijanie uzdolnień wśród uczniów. 
3. Popularyzowanie nowoczesnych metod uczenia się - aplikacje mobilne oraz komputerowe. 
4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do 

twórczego myślenia wśród uczniów szkół podstawowych. 
5. Umożliwienie młodzieży szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu zainteresowań. 
6. Integracja środowisk nauczycielskich i wymiana dobrych praktyk. 
7. Ćwiczenie technik egzaminacyjnych stosowanych podczas egzaminu 8 klasisty i egzaminu 

gimnazjalnego. 
§1 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów siódmych klas i ósmych szkół podstawowych w            
województwie zachodniopomorskim oraz dla uczniów klas 3 gimnazjów. W Konkursie nie           
mogą brać udziału uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły /klasy dwujęzycznej (z językiem            
angielskim) oraz uczniowie, którzy przebywali w kraju anglojęzycznym dłużej niż pół roku. 

2. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół nr 8, ul. 3             
Maja 1a w Szczecinie. 

3. Sponsorem Konkursu jest: ZS nr 8 w Szczecinie oraz wydawnictwo Oxford University Press. 
4. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń spełniający wymagania określone w ust. 1 – zgłoszony             

przez szkołę, do której uczęszcza. 
5. Zgłoszenia uczestnictwa szkoły (jedno zgłoszenie ze szkoły z dowolną liczbą osób oraz            

danymi nauczyciela-opiekuna) należy przesyłać do 13 marca 2019 na załączonym          
formularzu : 

● do pani Agaty Gralewskiej-Ściechury z dopiskiem English Phrasal Verbs for          
Maniac pocztą tradycyjną na adres : 

Zespół Szkół nr 8 
Ul. 3 Maja 1a 

70-214 Szczecin  
 

● lub elektroniczną z tematem English Phrasal Verbs for Maniac- Agata          
Gralewska-Ściechura  na adres: 

 
sekretariat@zs8.szczecin.pl 

 
6. Zakres materiału i potwierdzenie uczestnictwa w konkursie zostaną przesłane pocztą          

elektroniczną do nauczycieli zgłaszających uczniów. W potwierdzeniu uczestnictwa w         
konkursie będzie się znajdowało hasło dostępu do zakresu materiału na platformie           
Quizlet. 

7. Komisję Konkursu tworzą nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół nr 8 w            
Szczecinie. 

8. Materiały konkursowe (testy, pytania, polecenia) opracowywane są przez nauczycieli ZS nr 8            
w Szczecinie. 
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§2 
 

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Odbywa się w formie elektronicznej w wyznaczonych           
salach ZS nr 8 w dniu 18 marca 2019 roku w godzinach 10:45-12.15 pod nadzorem Komisji                
Konkursowej. 

 
2. Uczniowie zgłaszają się wraz z nauczycielem-opiekunem do ZS nr 8 w Szczecinie w godz.              

10.30 do sali 312. Przed przystąpieniem do konkursu organizator odbiera od opiekunów zgody             
rodziców na przetwarzanie danych uczestników konkursu oraz zgodę nauczyciela-opiekuna         
na przetwarzanie swoich danych (warunek konieczny). Wzór zgody wraz z klauzulą           
informacyjną dołączony jest do formularza zgłoszenia. 

 
3. Uczestnicy indywidualnie wykonują zadania na poziomie A2+/B1 w języku angielskim.          

Zadania będą dotyczyły czasowników frazowych (phrasal verbs), które zostały przekazane we           
wspomnianym wyżej (§1 pkt 7) zakresie materiału. Zadania będą przeprowadzone na           
platformie Kahoot. 

 
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie telefonu lub tabletu z indywidualnym           

dostępem do Internetu.  
 

5. Komisja egzaminacyjna nie ponosi odpowiedzialności za usterki związane z działaniem          
sprzętu uczestników konkursu lub z działaniem sieci internetowej. W przypadkach losowych           
komisja zapewni uczestnikom konkursu dostęp do Internetu. 

 
6. Wyniki konkursu będą znane i ogłoszone natychmiast po zakończeniu rozwiązywania zadań           

przez wszystkich uczestników konkursu. 

§3 
 

1. Dla laureatów - zdobywców pierwszych trzech miejsc przewidujemy atrakcyjne nagrody,          
książki i niespodzianki od wydawnictwa. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.  

§4 

1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość zmiany          
godzin konkursu.  

§5 
Skład komisji: 
1. Agata Gralewska - Ściechura - przewodnicząca komisji 
2. Agata Gąsior - członek komisji 
3. Aleksandra Badura – członek komisji 
4. Wioletta Ryndak – członek komisji 

§6 
 
Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja. 
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