
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 6 w SZCZECINIE („Gastronomik”) 

 

zaprasza do udziału w 

X edycji konkursu literackiego z języka angielskiego  

dla szkół ponadpodstawowych oraz VIII klas szkół podstawowych 

województwa zachodniopomorskiego 

ALL ABOUT… 

Lubisz pisać, jesteś twórczy, interesujesz się językiem angielskim?  

Napisz krótką pracę – tekst prozą lub wierszem - na temat:  

”All about... the use of modern technology in language learning”  

i wygraj wspaniałe nagrody rzeczowe, pomoce edukacyjne, upominki tematyczne. 

Kryteria oceny: 

 walory literackie      

 bogactwo językowe     

 użyte słownictwo 

 poprawność gramatyczna                 

Warunki uczestnictwa: 

 nadsyłane formy literackie, napisane na komputerze, powinny zawierać informacje na temat: 

- jaki wpływ na naukę języka angielskiego mają najnowsze technologie 

- zalety korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauce języka angielskiego 

- jakie technologie mogą być/są najczęściej wykorzystywane podczas nauki języka angielskiego 

- jakich technologii/programów/aplikacji używam do nauki języka angielskiego 

 długość pracy powinna mieścić się granicach 100 - 300 słów (zarówno tekst epicki jak  

i liryczny).  

Prace konkursowe należy dostarczać do 7 lutego 2020 roku   

do nauczycieli języka angielskiego w ZS Nr 6 w Szczecinie na adres e-mail:                                                                                                 

beatapelech@yahoo.co.uk; edytapierzchala99@yahoo.com 

albo osobiście lub pocztą na adres:  Zespół Szkół Nr 6  

                                                          ul. Sowińskiego 3  

                                                          70-236 Szczecin   (z dopiskiem ”ALL ABOUT…”)   
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             Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinie ogłasza 

X WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

dla szkół ponadpodstawowych oraz klas VIII szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego 

Regulamin konkursu "All about... the use of modern technology in language 

learning" 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinie (http://www.zs6.net/). 

2. Termin nadsyłania prac upływa 7 lutego 2020 roku 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym/marcu 2020 roku. 

II. UCZESTNICY KONKURSU  

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz VIII klas szkół podstawowych, 

ocenianych w dwóch osobnych kategoriach wiekowych (szkoły ponadpodstawowe i szkoły podstawowe). 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prac na temat: "All about... the use of modern technology 

in language learning ". Prace należy dostarczać najpóźniej do dnia 7 lutego 2020 roku na adres:  

beatapelech@yahoo.co.uk; edytapierzchala99@yahoo.com 
albo osobiście lub pocztą na adres: Zespół Szkół Nr 6  

                                                       ul. Sowińskiego 3 

                                                       70-236 Szczecin  (z dopiskiem ”ALL ABOUT…”) 

2. Prace konkursowe mogą mieć formę wypracowania, rozprawki, wiersza lub opowiadania. 

Objętość prac powinna mieścić się w granicach 100 - 300 słów. 

W pracach można skupić się na opisaniu: 

- jaki wpływ na naukę języka angielskiego mają najnowsze technologie 

- zalety korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauce języka angielskiego 

- jakie technologie mogą być/są najczęściej wykorzystywane podczas nauki języka angielskiego 

- jakich technologii/programów/aplikacji używam do nauki języka angielskiego 

3. Każda praca powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko i wiek autora pracy, adres 

szkoły, imię i nazwisko opiekuna (np. Jan Kowalski, lat 14, Szkoła Podstawowa nr 80, opiekun:  

p. Lidia Iksińska)  

IV. NAGRODY KONKURSOWE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w lutym/marcu  2020 r. w Zespole Szkół Nr 6  

w Szczecinie. Zwycięzcy konkursu o wygranej zostaną powiadomieni listownie lub drogą elektroniczną. 

Dla autorów wyróżnionych prac przewidujemy bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania nadesłanych prac z podaniem nazwiska i wieku autora. 
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2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

uczestnika przez szkołę w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych 

związanych z realizowanymi przez placówkę oświatową zadaniami. Wizerunek będzie przetwarzany  

w szczególności w zakresie udostępniania w intrenecie, w tym na stronie internetowej placówki 

oświatowej, Portalu Edukacyjnym lub profilu placówki oświatowej, zamieszczana w materiałach 

promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, tablicach ogłoszeń w związku  

z konkursami i innymi działaniami edukacyjno – oświatowymi. 


