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                                                                                                                 Wołów,  04 .02. 2021 r. 

 

XI Powiatowy Konkurs Językowy   

„Duży Poliglota”  

kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych   

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej oraz 

doradca metodyczny nauczania języków obcych serdecznie zapraszają do udziału  

w XI Powiatowym Konkursie Językowym  „Duży Poliglota”  . 

Założenia ogólne konkursu: 

• Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu wołowskiego 

uczący się języka obcego w szkole bądź poza szkołą.  

• W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie mieszkający od urodzenia  

w Polsce.  

• Organizatorem konkursu jest PCP i PPP w Wołowie, za stronę merytoryczną odpowiada 

doradca metodyczny Ewa Nowak. 

• Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają do dnia  

11 marca 2021r. (Fax: 71/389-21-00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl   ). 

• Konkurs  będzie obejmować pisemny test z napisany w dwóch językach obcych. 

Obowiązkowym językiem obcym będzie język angielski, natomiast drugi język uczeń 

może wybrać, np. język niemiecki lub hiszpański, francuski albo rosyjski. Zadania 

konkursowe obejmują treści nauczania i wymagania zgodne z podstawą programową 

przedmiotu język obcy nowożytny zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356) - 

 

Cele konkursu  

• propagowanie nauki języków obcych, 

•  rozwijanie uzdolnień uczniowskich, pobudzanie ich twórczego myślenia, 

•  integracja szkół ponadpodstawowych,  

• nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. 
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Organizacja konkursu: 

• Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

• Konkurs odbędzie się w siedzibach szkół 17  marca 2021r.  o godzinie 10.00  

w aplikacji Google Forms i będzie trwał 60 minut. 

• Dyrektorzy szkół, z których uczniowie wyrażą chęć udziału w konkursie, proszeni są  

o wyznaczenie osoby (osób) personalnie odpowiedzialnej za przebieg konkursu na 

terenie ich placówki. Uprzejmie proszę nie angażować, jeśli to możliwe, do składu jury 

nauczycieli języków obcych.  

• W konkursie bierze udział troje uczniów z każdej szkoły. 

• Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca  

w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali 

miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, 

nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych 

niedozwolonych materiałów i środków łączności w tym telefonów komórkowych). 

• W dniu  konkursu   szkoły otrzymają pocztą elektroniczną egzemplarz link do arkusza 

konkursowego. 

• Prace uczniów sprawdzi i oceni komisja konkursowa 24 marca 2021r. Uprzejmie proszę 

nauczycieli języków obcych  o uczestniczenie w tym dniu w pracach komisji 

konkursowej  

• Postanowienia końcowe: informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie 

internetowej www.wolowpce.pl. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela 

Ewa Nowak, adres mailowy ewunianowak@interia.pl 

• Laureaci konkursu otrzymają na Gali Laureata w czerwcu nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz udostępnianie wizerunku przez organizatora w  celach  informacyjnych  

i promocyjnych.  

 

 

                  Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie  

 

Z poważaniem 

 

                        Doradca metodyczny                                                 Dyrektor 

                      mgr Ewa Nowak                                                 mgr Krystyna Adaśko                                    
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                                                                        .......................................dnia.................................... 

......................................... 

     /pieczęć szkoły/ 

Zgłoszenie szkoły do udziału 

W XI POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKÓW OBCYCH                         

 ”Duży Poliglota” 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych   

Szkoła .................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

w............................................................................tel…….…………………. 

email...................................................................................................... 

zgłasza swój udział w Powiatowym Konkursie Językowym dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych  

Nauczyciel opiekun konkursu  ………………………………………………................................. 

Język obcy wybrany przez uczniów 

………………………………………………………………………. 

/ imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres mailowy/ 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz harmonogramem.  

……………………………………….                         

…………………………………………  

   (podpis Nauczyciela/Opiekuna)                             (Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły)  

       

 


