Regulamin Konkursu z Języka Rosyjskiego w
Zespole Szkół Powiatowych im. Wł. St.
Reymonta w Chorzelach
§1. Organizatorem Konkursu z Języka Rosyjskiego jest ZSP im. Wł. St.
Reymonta w Chorzelach.
§2. Cele Konkursu:
1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za
processamodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności
językowych.
2. Motywowanie uczniów do nauki języka rosyjskiego.
3. 3Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności
językowych we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół.
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Podniesienie samooceny uczniów.
§3. Uczestnictwo w Konkursie:
1. Konkurs otwarty jest dla uczniów szkół podstawowych.
2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do sekretariatu ZSP im. Wł. St.
Reymonta w Chorzelach lub koordynatorowi konkursu (mgr Izabela
Antosiak) w terminie do 22.01.2020.
3. Lista uczestników Konkursu zostanie wywieszona na drzwiach sali, w
której będzie odbywał się konkurs.
§4. Termin i miejsce Konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 24 stycznia (piątek) 2020 roku w sali nr 11
(drugie piętro) ZSP im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach na ulicy
Szkolnej 4 w Chorzelach.
§ 5. Forma Konkursu:
1. Konkurs stanowił będzie test odpowiedzi zamkniętych, pytania typu
otwartego, czytanie ze zrozumieniem, składający się z około 30
pytań. Czas trwania konkursu- 60 minut.
2. Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na
poziomie egzaminu kończącego szkołę podstawową.

§ 6. Wyniki Konkursu
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły do
tygodnia po odbyciu konkursu.
§ 7. Nagrody:
1. Nagrody za uzyskane pierwsze 3 miejsca zostaną wręczone na
Dniach Otwartych ZSP Wł. St. Reymonta w Chorzelach.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział.
§ 8. Postanowienia końcowe:
1. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje
niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z
realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
3. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
4. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim
przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości
uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej szkoły.
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