Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
ma zaszczyt zaprosić Państwa młodzież do wzięcia udziału
w IX Powiatowym Konkursie Języków Obcych pod hasłem
,,Połącz przyjemne z pożytecznym - czytaj książki w języku obcym”
organizowanym dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu
ropczycko – sędziszowskiego

I. Założenia ogólne i cele konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych z powiatu
ropczycko – sędziszowskiego uczących się

języka angielskiego i języka

niemieckiego.
2. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu zachęcającego do czytania książek
w języku angielskim bądź niemieckim. Główną ideą konkursu jest propagowanie
i rozwijanie kreatywnej nauki języków obcych oraz rozpowszechnianie czytelnictwa
wśród

młodzieży.

Udział

w

konkursie

sprzyja

nawiązywaniu

przyjaźni

międzyszkolnych oraz uczy zasad zdrowej rywalizacji.
3. Najważniejsze cele konkursu to:
•

rozwijanie kreatywności i zainteresowań językowych młodzieży,

•

rozpowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży,

•

kształtowanie u uczniów umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej
analizy informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

•

popularyzacja i pogłębienie wiedzy dotyczącej realiów krajów anglojęzycznych
i niemieckojęzycznych.

Uprzejmie prosimy nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego o rozpropagowanie
idei konkursu, który co roku cieszy się dużym zainteresowaniem Państwa młodzieży,
zapoznanie się z jego regulaminem i zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału.

II. Regulamin konkursu
1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie plakatu zachęcającego do
czytania książek w języku angielskim bądź niemieckim.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden plakat w danej kategorii wykonany
w języku obcym, na papierze typu ,,bristol”. W konkursie może wziąć udział dowolna
liczba uczestników z danej szkoły.
2. Ocenie podlegają:
a) zgodność z tematem i sposób wykonania pracy (estetyka, kreatywne ujęcie tematu),
b) wartość merytoryczna, dobór ilustracji, stopień trudności wykonanej pracy,
c) umiejętności językowe.
3. Uczniowie gimnazjum składają prace konkursowe w sekretariacie Liceum do
10 marca (piątek) 2017 roku, podając imię, nazwisko autora pracy, klasę, nazwę
i adres gimnazjum oraz imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela języka angielskiego
lub

niemieckiego

wraz

z

numerem

telefonu

kontaktowego

szkoły

lub

przesyłają pocztą na adres:
Liceum

Ogólnokształcące

im.

Tadeusza

Kościuszki, 39-100

Ropczyce,

ul. Mickiewicza 12 (z dopiskiem: Konkurs Języków Obcych), podając powyższe
dane.
4. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli języka angielskiego oraz języka
niemieckiego z Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach dokona przeglądu i oceny
zebranych prac do 17 marca 2017 roku, a następnie zamieści wyniki konkursu na
stronie internetowej szkoły. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w kategorii
języka angielskiego oraz trzy w kategorii języka niemieckiego.
Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom podczas Dnia Otwartych Drzwi
naszego Liceum lub przesłane pocztą na adres szkoły. Zwycięzcy zostaną
poinformowani o odbiorze nagród.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu LO: (17) 22 28 270.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy konkursu:
Diana Bembenek
Cecylia Szędzioł
Lubow Ozimbłowska

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

……………………………................................................
Imię i nazwisko dziecka

……………………………….............................................
Nazwa i adres szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w IX Powiatowym
Konkursie Języków Obcych pod hasłem ,,Połącz przyjemne z pożytecznym - czytaj książki
w języku obcym” dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego
organizowanym przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego w Liceum
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.
Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz
wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zmianami).

IX Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla uczniów szkół gimnazjalnych
z powiatu ropczycko – sędziszowskiego
…………………………………………………………………………………………
nazwa konkursu

……….…………………...
(miejscowość, data)

……..……………………………………..................
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

KARTA ZGŁOSZEŃ
do IX Powiatowego Konkursu Języków Obcych pod hasłem
,,Połącz przyjemne z pożytecznym - czytaj książki w języku obcym”
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach

Szkoła zgłaszająca: ____________________________________________

Imię i nazwisko ucznia

Język – angielski lub
niemiecki

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia do
konkursu

