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REGULAMIN SZKOLNEGO  

KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

IM. STEFANA BANACHA 

W ŻAGANIU 
 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU  

 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Żaganiu 

 Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języków obcych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Żaganiu 

 Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają nauczyciele języków obcych. 

 W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele języków obcych   

 

II. CELE KONKURSU  

 

1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowao językami obcymi, 

2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych, 

3. Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze, życiu codziennym w innych 

krajach oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo, 

4.  Rozpowszechnianie kultury i tradycji innych krajów, 

5. Doskonalenie znajomości języków obcych, 

6. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych. 
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III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Uczestnikiem konkursu może byd każdy uczeo Zespołu Szkół  Ogólnokształcących im. Stefana 

Banacha w Żaganiu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela 

języka obcego, prowadzącego zajęcia w danej klasie.  Osoby zainteresowane udziałem w 

konkursie zgłaszają się do dnia 5 grudnia bieżącego roku z przygotowaną kolędą/ piosenką 

świąteczną, której tekst uczniowie znają na pamięd. 

 

 

 

IV. ZAKRES PROGRAMOWY 

 

Uczniowie  samodzielnie lub w zespołach 2-3 osobowych przygotowują  kolędę, piosenkę 

świąteczną lub wiersz o treści świątecznej w wybranym przez siebie języku obcym.   

 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU. 

 

 Konkurs składa się z 2 etapów  

I ETAP- uczniowie, indywidualnie bądź w zespołach 2-3 osobowych, zgłaszają się do 

nauczyciela języka obcego z przygotowaną (tzn. nauczonym na pamięd tekstem 

kolędy/piosenki świątecznej lub wiersza o tematyce świątecznej) kolędą/piosenką 

świąteczną lub wierszem o tematyce świątecznej do dnia 5 grudnia bieżącego roku. 

Nauczyciel dokonuje tzw. ‘przesłuchania wewnętrznego kandydata/zespołu’, które 

odbywa się w czasie lekcji osoby/zespołu chętnej/go bądź w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie. Do II ETAPU przechodzą osoby/zespoły, które opanowały 
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poprawnie tekst pod względem wymowy oraz treści. Decyzje o przejściu do II ETAPU 

podejmuje nauczyciel języka obcego lub zespół nauczycieli danego przedmiotu.  

II ETAP – w tym etapie biorą udział uczniowie/ zespoły, które pomyślnie przeszły I 

ETAP. Uczniowie/zespoły wykonują przygotowane kolędy/ piosenki świąteczne lub 

wiersze o tematyce świątecznej w auli szkolnej przed Komisją, składającą się z 

nauczycieli języka obcego.  

 

 Konkurs odbywa się  w grudniu, termin zostaje podany na dwa tygodnie przed 

konkursem. 

 

 Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa w skład  której wchodzi  jury  

składające z się z nauczycieli języków obcych. 

 

  Konkurs przeprowadza się w formie ustnej.   

 

 

 

VI. NAGRODY 

 

Uczniowie otrzymują dodatkowe punkty za wykonanie kolędy/piosenki świątecznej lub 

wiersza o tematyce świątecznej. 

 

Za I ETAP liczba punktów dodatkowych wynosi 0-2/0 (w zależności od jakości 

zaprezentowanej kolędy/piosenki lub wiersza). Za II ETAP liczba punktów wynosi 3/0 . Liczba 

punktów uzyskanych nie podlega zsumowaniu tzn. uczeo/zespół, który przejdzie do II ETAPU 

otrzymuje jedynie 3/0, taki zespół/osoba nie uzyskuje 0-2/0 za prezentacje piosenki/kolędy 

lub wiersza w klasie. 

 

Opracowała: mgr Anna Kuzio w porozumieniu z Zespołem Nauczycieli Języków Obcych 


