
                                REGULAMIN    

     MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO   

AUTUMN SPELLING COMPETITION KOSZALIN 2022    
    

1. Międzyszkolny  Konkurs  Języka  Angielskiego  AUTUMN  SPELLING  COMPETITION  przeznaczony  jest  dla 
uczniów 8 klasy szkoły podstawowej oraz uczniów  szkół ponadpodstawowych z Koszalina i okolic, chcących 
sprawdzić swoje  umiejętności językowe.    

2. Organizatorami konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego  w Koszalinie.    
3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 15.11.2022r. (poprzez stronę www II LO)    

4. Wybrani uczniowie wraz z nauczycielem-opiekunem powinni zgłosić się w dniu 28.11.2022 r.     

- I etap  w II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie.     

Konkurs rozpocznie się o godz. 12.00 - dla uczniów szkoły podstawowej oraz o godz. 12.50 - dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych (czas trwania ok. 30 minut każdy).  Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.    

6. Uczniowie muszą posiadać legitymację szkolną.    

7. Uczniowie przyjeżdżający samodzielnie powinni posiadać pisemną zgodę rodziców na przyjazd.    

8. Dojazd uczestników na koszt własny.    

9. Przebieg konkursu: konkurs składa się z dwóch etapów, I etap to część pisemna, w której       uczniowie będą 
musieli zapisać usłyszany tekst (dyktando) a II etap (do którego zakwalifikuje  się 10 uczniów z najlepszymi 
wynikami  części  pisemnej)  to  część  ustna  gdzie  uczniowie  będą  literować  usłyszane  wyrazy.  Dodatkowo 
każdy uczeń wylosuje zestaw 3 wyrazów, do których będzie musiał ułożyć pytanie. Każde pytanie musi być 
poprawne gramatycznie i tak ułożone, by odpowiedzią na nie był wylosowany wyraz.  

      II etap konkursu odbędzie się w dniu 05.12.2022r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie.          

      O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów.    

10. Wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikują się i wezmą udział w II etapie otrzymają nagrody i upominki.    

11. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 05 grudnia 2022r. w II LO w Koszalinie.  
Godzina zostanie podana 28 listopada 2022r. podczas I etapu konkursu.    

12. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych na stronie szkoły, w mediach 
lokalnych oraz portalach społecznościowych. 

13. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Agnieszką Wnuk (501407113, aga.wnuk@onet.eu) 

 W poprzednich latach laureaci i finaliści otrzymywali punkt przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  
(w  tym  roku  ponownie  wystąpimy  do  Kuratora  Oświaty  o  zamieszczenie  konkursu  w  odpowiednim 
wykazie)  

 nagrodami są m.in. karty upominkowe do sklepu Empik 
     

     
mgr Agnieszka Wnuk                                                                     mgr Bogusława Hordyńska 

   

                                                                                                               

        koordynator konkursu                                                                         
 
 
 
 
  

II Liceum Ogólnokształcące im. 
Władysława Broniewskiego w Koszalinie   
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2lobroniewski@interia.pl  
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