
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

NAJSYSTEMATYCZNIEJSZY UCZESTNIK PROGRAMU INNOWACYJNEGO 

insta.Ling 

dla kl. IV-VI Szkoły Podstawowej 

 

Organizatorzy konkursu: 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie 

 Nauczyciele języka angielskiego: p. I. Stachurska-Szczap, p. Sylwia Darul 

 

Cele konkursu: 

 doskonalenie i poszerzanie znajomości słownictwa z języka angielskiego, 

 rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim, 

 doskonalenie umiejętności używania ćwiczonego słownictwa w praktyce, 

 zdobywanie i poszerzanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla uczniów, z wykorzystaniem 

nowoczesnej technologii, 

 poprawa wyników w nauce z języka angielskiego 

 

Cele szczegółowe: 

 poprawne używanie poznanego słownictwa, 

 poprawa znajomości gramatyki oraz ortografii z języka angielskiego, 

 wzbogacanie zasobu słownictwa, 

 dostrzeżenie i wpojenie różnic pomiędzy fonetyczną a graficzną formą wyrazu, 

 ćwiczenie pamięci ucznia, 

 wdrażanie do systematyczności 

 

Uczestnicy konkursu: 

 chętni uczniowie klas IV-VI SP (IV a, d, e,  V a, b, c, d, e,  VI a, b, c) 

Forma konkursu: 

 uczeń systematycznie loguje się za pomocą przydzielonego loginu i hasła do programu, 

 uczeń wykonuje co najmniej jedną sesję każdego dnia, 

 uczeń pracuje w domu z wykorzystaniem telefonu komórkowego, laptopa, komputera 

lub tabletu 

 

Zasady konkursu: 

1. Zgłoszenia do konkursu w terminie do dnia 28.09.2018 r. do nauczyciela języka 

angielskiego prowadzącego zajęcia w danej klasie. 

2. Termin zakończenia konkursu: 31.05.2019 r.  

3. Informacje o wynikach konkursu (I, II i III miejsce) zostaną umieszczone na stronie 

internetowej szkoły, w gablocie przy sali lekcyjnej 114, na gazetce przy sali lekcyjnej 107 

a także w budynku SP na gazetce samorządu szkolnego. 

4. Jury, na podstawie raportów, bierze pod uwagę systematyczność wykonywania sesji oraz 

ilość sesji zakończonych podczas jednego dnia.  

5. Aby zostać „Najsystematyczniejszym uczestnikiem programu innowacyjnego Insta.ling” 

nie można zostać zablokowanym przez nauczyciela języka angielskiego. 

6. Decyzje jury są ostateczne. 

 



Postanowienia końcowe: 

1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w gablocie 

przy sali lekcyjnej 114, gazetce przy sali lekcyjnej 107 oraz w budynku SP na gazetce 

samorządu szkolnego. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 


