XVI EDYCJA
REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„TEDDY”
DLA UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Radomiu przy współpracy

Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
oraz członków Zespołu samokształceniowego nauczycieli uczących języka angielskiego w klasach I – III
szkoły podstawowej, do którego należą:

Joanna Rutka - wicedyrektor PSP 3 – przewodnicząca zespołu
 Grażyna Kiraga i Anna Masiarz – PSP 25, Beata Błaszczyk – PSP 29,
 Anna Dolega i Dorota Banaszek – PSP nr 2, Agnieszka Kubala – PSP 14,
 Ewa Krężel, Anna Tarnowska, Marta Krzysztofik, Katarzyna Mróz, Monika Kępińska – PSP 3.
Z ramienia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu opiekę
nad konkursem sprawują dr Iwona Gryz- nauczyciel konsultant ds. języków obcych oraz mgr Dorota
Maciejczyk – nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej.
Celem konkursu jest propagowanie języka angielskiego i zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy.
Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Publicznych Szkół Podstawowych,
uczących się co najmniej 2 lata języka angielskiego.
Organizacja i przebieg:
Konkurs ma charakter otwarty i trzystopniowy.
I etap – eliminacje wewnątrzszkolne, które są przeprowadzane przez nauczycieli uczących w danej
szkole. Forma eliminacji dowolna, ale zgodna z tematyką konkursu. Do następnego etapu
przechodzi maksymalnie 5 osób ze szkoły. Po przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych
protokół według załączonego wzoru należy przesłać na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sobieskiego 12, 26-600 Radom;
faxem na numer: 048 345-13-94 lub e–mail na adres: psp3@szkola.radom.pl
lub Joanna.Rutka@szkola.radom.pl
II etap – eliminacje międzyszkolne składa się tylko z części pisemnej (test obrazkowo - wyrazowy).
III etap – finał – Regionalny Konkurs Języka Angielskiego, który składa się z części pisemnej (test)
oraz części ustnej (rozmowa na podstawie obrazka).
(Wszystkie testy pisemne będą przygotowane przez niezależną komisję – nauczycieli, którzy nie
wystawiają swoich uczniów w konkursie).
Terminarz:
 Eliminacje szkolne – do 5 kwietnia 2019 r.
 Nadsyłanie protokołów z eliminacji szkolnych – do 8 kwietnia 2019 r.

Eliminacje międzyszkolne – 15 kwietnia 2019 r. godzina 13.00
Eliminacje międzyszkolne dla szkół radomskich oraz szkół spoza Radomia odbędą się w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu ul. Sobieskiego 12 (osiedle Michałów).


Finał – Regionalny Konkurs Języka Angielskiego odbędzie się 15 maja 2019 r. o godzinie 1100
w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
ul. Kościuszki 5 a.

Tematyka Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów kształcenia zintegrowanego.
1. Krótka prezentacja własnej osoby.
2. My class. My school. Prepositions of place. Odmiana czasownika: to be , have got.
3. My family. (konstrukcje: How old are you? How old is your sister? How many sisters have you got?
Have you got a brother? Is he 8?).
4. My body. (przymiotniki) Sports and activities. ( Konstrukcja: I can play football. He can’t swim.)
5. Clothes. (przymiotniki, pory roku, pogoda, nazwy miesięcy,)
6. My house. (nazwy pokoi i innych pomieszczeń, mebli, konstrukcja: There is......., There are....,
przyimki);
7. Animals: pets, in the Zoo, on the farm (przymiotniki); Opis zwierzątka.
8. Food. (przykładowe konstrukcje: My favourite food/drink is........,I like......, I don’t like......);
9. Days of the week. Colours. My Toys.
10. Numbers from 1 to 100.
11. Zegar - określanie czasu
Zakres gramatyczny związany z podana tematyką w zastosowaniu praktycznym. Odpowiedzi powinny
być udzielane pełnymi zdaniami (również za pomocą ‘short answers’).
Pieczątka szkoły

Miejscowość, data

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia eliminacji szkolnych I edycji Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
w ........................................................................................................................... .........................
(nazwa szkoły, patron, adres, miejscowość)
Komisja w składzie:
Przewodniczący...................................................................(dyrektor/vicedyrektor szkoły)
Członkowie:
1. ......................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
przeprowadziła w dniu.................................................. eliminacje I stopnia (szkolne), w których wzięło udział
..............................(ilość) uczniów.
W wyniku eliminacji szkolnych do eliminacji II stopnia (międzyszkolnych) zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko ucznia

Podpisy członków komisji

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu

Podpis i pieczątka przewodniczącego

UWAGA! Prosimy , aby uczniowie zabrali ze sobą na konkurs piórnik z długopisami i kredkami.

Osoby odpowiedzialne za konkurs:
mgr Joanna Rutka (PSP 3) tel. 504 46 91 72, 48 345 13 88
mgr Dorota Maciejczyk (MSCDN) tel. 664724562
dr Iwona Gryz (MSCDN) tel. 48 3621579

