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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących  
i Słabosłyszących  
ul. Literacka 8, 05-400 Otwock - Śródborów 
Tel/fax: 0-22 779 35 04  
e-mail: srodborow@o2.pl,  www.glusiotwock.pl 

OTWOCK, dnia 5 października 2009 

 

REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 
I. ORGANIAZATOR 

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących i Słabo Słyszących  

Ul. Literacka 8, 05-400 Otwock- Śródborów 

 

II. ADRESACI 

1. W   Konkursie uczestniczą zgłoszeni drogą elektroniczną uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu ( w konkursie nie 

biorą udziału uczniowie szkół ogólnodostępnych) 

2. W Konkursie nie biorą udziału uczniowie ,którzy  uczęszczają  do kolejnej  szkoły 

ponadgimnazjalnej na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej- np. uczniowie liceów 

uzupełniających,  lecz uczniowie bezpośrednio po gimnazjum. 

3. Ośrodki biorące udział w Konkursie zobowiązują się do zorganizowania następnej edycji 

Konkursu. 

4. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: 

- I kategoria – klasy Vi VI szkoły podstawowej 

- II kategoria – klasy I, II, III gimnazjum, 

- III kategoria – klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej 

5. Uczestnik startuje w kategorii klasy , której jest uczniem. 

6. Reprezentacja ośrodka liczy  4 uczniów. 

7. W danej kategorii może brać udział więcej niż jeden reprezentant ośrodka z pominięciem 

innej. 

8. Uczestników konkursu obowiązuje strój galowy 

9. Uczniowie ośrodka organizującego Konkurs nie biorą w nim udziału. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt placówki delegującej. 

2. Każdy uczestnik konkursu przyjeżdża z ważną legitymacją szkolną. 

3. Koszt wyżywienia uczestników ponosi placówka delegująca ( koszt wyżywienia będzie podany 

na naszej stronie internetowej: www. glusiotwock.pl) 

4. Zgłoszenie chęci uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 15 grudnia 

2009 roku na adres : srodborow@o2.pl 

5. W przypadku dużej liczby chętnych przewyższających możliwości lokalowe Ośrodka 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
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6. Do 15 stycznia 2010 roku należy przesłać drogą elektroniczną imienną kartę zgłoszenia, 

deklarację ilości posiłków oraz propozycję czterech zadań konkursowych do każdej kategorii. 

 

IV. CELE KONKURSU: 

1. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań i pogłębianie wiedzy o języku obcym. 

2. Popularyzacja wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

3. Wdrażanie uczniów do samodoskonalenia i  poszerzania wiedzy. 

4. Przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań testowych. 

5. Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu języka angielskiego. 

6. Wdrożenie do obiektywnej samooceny uczniów. 

7. Możliwość publicznego zaprezentowania przez  uczniów wiedzy i umiejętności. 

8.  Integracja środowiska uczniowskiego. 

9. Integracja środowiska nauczycieli surdopedagogów. 

10. Wymiana doświadczeń pedagogicznych na polu nauczania języka angielskiego, dzielenie się 

problemami i próba szukania sposobów , kierunków  zmian systemowych oraz 

programowych. 

 

V. KOMISJE KONKURSOWE. 

1. Powołuję się Komisję Główną i Komisje Sprawdzające. 

2. Wyboru komisji dokonuje się podczas spotkania organizacyjnego spośród opiekunów 

uczestników. 

3. Przewodniczącym Komisji Głównej jest Dyrektor Ośrodka organizującego Konkurs. 

4. Komisje w każdej kategorii liczą od 3 d 5 osób. 

5. Do zadań Komisji Sprawdzających należy: 

a) zapewnienie prawidłowego przebiegu  Konkursu. 

b) sprawdzenie prac zgodnie z kluczem, 

c) obliczenie i przekazanie wyników Komisji Głównej 

6. Komisja Główna składa się z 5 osób 

7. Do zadań Komisji Głównej należy: 

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

b) ustalenie klasyfikacji indywidualnej w każdej kategorii oraz klasyfikacji zespołowej, 

c) ogłoszenie wyników. 

8. Klasyfikację zespołową ustala się na podstawie średniej arytmetycznej punktów zdobytych 

przez uczestników z danego ośrodka. 

 

VI. ZADANIA KONKURSOWE 

1. Testy konkursowe są różne dla poszczególnych kategorii. 

2. Testy konkursowe z języka angielskiego są opracowane w  oparciu o podstawę programową, 

standardy i plany wynikowe w zakresie języka obcego w szkole podstawowej, gimnazjum i 

szkole ponadgimnazjalnej dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu. 

  


