Jasło, dn. 23.02.2015
Regulamin Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH PASS-PORT” dla uczniów gimnazjów
regionu jasielskiego
Konkurs jest organizowany przez nauczycieli języka angielskiego z I LO w Jaśle pod patronatem
Dyrektora Szkoły.
Celem głównym konkursu jest popularyzacja języka angielskiego jako medium niezbędnego do
komunikacji w krajach Unii Europejskiej, natomiast celem szczegółowym jest umożliwienie
zainteresowanym uczniom sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego na poziomie
średniozaawansowanym.
Laureatom Konkursu nie przyznaje się uprawnień, jakie dają olimpiady czy konkursy organizowane
przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, lecz uzyskują oni punkty preferencyjne w chwili ubiegania się
o przyjęcie do I LO, do wybranej przez siebie klasy. Laureaci (miejsca od 1 do 3) otrzymają
odpowiednio 3, 2, 1 punktów preferencyjnych.
W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń gimnazjum regionu jasielskiego oficjalnie zgłoszony przez
swoją szkołę u organizatora konkursu do dn. 20.03.2015.
Zgłoszenia pisemne (zbiorowe) należy kierować na adres szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące,
ul. Czackiego 4
38-200 Jasło
Konkurs J. Angielskiego (ENGLISH PASS-PORT)
lub na adres poczty elektronicznej: rsarnecka1@tlen.pl
Ze względów organizacyjnych liczba uczestników konkursu będzie ograniczona, dlatego warunkiem
przystąpienia do konkursu jest ocena co najmniej dobra z języka angielskiego na pierwszy semestr
trzeciej klasy.
Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie (np. dojazd) ponoszą szkoły macierzyste.
Konkurs będzie miał formę pisemnego testu opracowanego przez powołaną komisję i będzie trwał
około 60 minut.
Typy zadań:
Rozumienie tekstu czytanego (np. ćwiczenia typu prawda/fałsz, dopasowywanie, test wielokrotnego
wyboru)
Test gramatyczno-leksykalny wielokrotnego wyboru
Transformacje zdań
Tłumaczenie fragmentów zdań
Słowotwórstwo
Test luk
Konkurs odbędzie się dn. 26.03.2015 (czwartek) o godzinie 8.30 w Auli Szkoły. O ewentualnej zmianie
terminu konkursu szkoły zostaną powiadomione.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w przeciągu 2 tygodni od daty przeprowadzenia konkursu –
w formie pisemnej informacji do zainteresowanych szkół. Laureaci, oprócz punktów preferencyjnych
otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wyniki ogłoszone przez komisję są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami Konkursu.
Z poważaniem
Organizatorzy:
mgr Tomasz Frydrych
mgr Renata Sarnecka-Fryc (tel. 608 151 215)

Dyrektor I LO
mgr Barbara Wierdak-Cyboroń

