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REGULAMIN 

I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU JĘZYKOWEGO  

W NIEGOWICI 

 

ORGANIZATOR: Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici –  

    nauczyciele języków obcych. 

 

KOORDYNATOR: Dyrektor Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici –   

    mgr inż. Leszek Rajtarski. 

 

TERMIN: 11 lutego 2015 r., rozpoczęcie o godz. 9.30. 

 

CELE FESTIWALU: 

1. Wspieranie i rozwijanie językowych, muzycznych i plastycznych uzdolnień uczniów. 

2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności 

językowych oraz zdobywania wiedzy na tematy związane z kulturą angielskiego  

i niemieckiego obszaru językowego. 

3. Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnością posługiwania się 

językiem obcym nie tylko na lekcji. 

4. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem 

zdolnym. 

5. Rozbudzanie ciekawości oraz kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec 

kultur innych krajów. 

6. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej 

rywalizacji między szkołami. 

 

UCZESTNICY: uczniowie gimnazjów z województwa małopolskiego.  

 

FORMY KONKURSOWE:  

1. konkurs wiedzy o geografii i przyrodzie Wielkiej Brytanii i Niemiec,  

2. konkurs ortograficzny połączony z zabawą, czyli „zdyszane dyktando” (język 

angielski), 

3. konkurs piosenki (w języku angielskim i niemieckim),  

4. konkurs plastyczny (prace inspirowane mapami Wielkiej Brytanii i Niemiec).  
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STRUKTURA I PRZEBIEG FESTIWALU 

TERMIN ZADANIE 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W FESTIWALU 

do 20 stycznia 2015  Nauczyciel zgłasza szkołę do udziału w konkursie na formularzu 

zgłoszenia (załącznik nr 1), gdzie zaznacza liczbę uczniów 

przystępujących do poszczególnych części konkursu oraz ich 

imiona i nazwiska. 

Formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) prosimy przesłać:  

pocztą tradycyjną na adres:  

Gimnazjum w Niegowici 

Niegowić 62 

32 - 420 Gdów  

z dopiskiem „Festiwal Językowy”   

oraz pocztą elektroniczną: 

magdalena.pecak@poczta.fm  

NADSYŁANIE PRAC NA KONKURS PLASTYCZNY 

do 31 stycznia 2015  Konkurs na pracę plastyczną, dla której inspirację będą stanowić 

mapy Wielkiej Brytanii i Niemiec. 

Format wykonanej pracy nie większy niż A2, technika dowolna. 

Każda szkoła może przesłać maksymalnie dwie prace. 

Autorem pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń, nie może 

być to praca zbiorowa. Prace plastyczne muszą być opisane na 

odwrocie zgodnie ze wzorem: imię i nazwisko autora, klasa, 

szkoła, opiekun, telefon kontaktowy.  

Wszystkie nadesłane prace będą stanowić dekorację sali podczas 

finału konkursu, tj. 11 lutego. 

OCENA PRAC PLASTYCZNYCH 

5-6 lutego  Ocena i wybór najlepszych prac plastycznych przez komisję 

powołaną przez organizatorów. 

Jury oceni prace, biorąc pod uwagę:  

- zgodność z regulaminem,  

- oryginalność i pomysłowość,  

mailto:magdalena.pecak@poczta.fm
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- estetykę wykonania. 

KONKURS WIEDZY 

11 lutego Konkurs wiedzy o geografii i przyrodzie Wielkiej Brytanii  

i Niemiec.  

W konkursie startują pary uczniów - po jednej z każdej szkoły. 

Pytania będą zadawane w języku polskim w zakresie wyznaczonym 

przez następujące lektury: 

- Roman Ociepa, United Kingdom at a Glance, wyd. Park 

Edukacja,  

- Tatsachen über Deutschland , praca zbiorowa, red. Peter 

Hintereder, wyd. Societäts-Verlag. 

Rejestracja uczestników od 9.00 do 9.30. 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby grup odbędą się dwa 

etapy konkursu: eliminacje i konkurs główny. Do konkursu 

głównego awansuje 5 grup.  

Eliminacje -  pisemne (trzy pytania), po których zostaną wyłonione 

najlepsze grupy. Zmierzą się one w części finałowej konkursu, 

odpowiadając ustnie na wylosowane pytania. 

KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ 

11 lutego Konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej dla solistów.  

Szkołę może reprezentować jeden solista z własnym 

akompaniamentem  lub podkładem  muzycznym na płycie CD, 

którą należy dostarczyć do organizatorów do 31 stycznia 2015r.   

Występ może trwać maksymalnie 5 minut.  

Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie: 

- poprawność i biegłość językową, 

- interpretację wykonywanego utworu, 

- muzykalność,  

- ruch sceniczny (wyraz sceniczny), 

- stylizację zgodną z wykonywanym utworem, 

- ogólny wyraz artystyczny. 
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DYKTANDO ORTOGRAFICZNE 

11 lutego Konkurs znajomości ortografii połączony ze sztafetą biegową.  

Każda szkoła może zgłosić jedną grupę składającą się z trzech 

osób. 

Trzyosobowe grupy rywalizują ze sobą w systemie pucharowym, tj. 

początkowo po dwie drużyny, z których zwycięska zmierzy się  

z lepszą w kolejnej parze. 

Zadaniem uczestników będzie poprawne i szybkie zapisanie 

wyrazów w języku angielskim, których znaczenie zostanie im 

pokazane za pomocą mimiki i ruchów ciała przez jednego  

z członków zespołu (regulamin konkursu stanowi załącznik nr 2). 

WRĘCZENIE NAGRÓD I DYPLOMÓW 

11 lutego,  

ok. godz. 13.30 

Festiwal zakończy wręczenie nagród uczniom i dyplomów 

opiekunom.  

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Przyjazd uczestników i ubezpieczenie odbywa się na koszt własny lub delegujących 

instytucji. 

2. Uczestnicy I Wojewódzkiego Festiwalu Językowego w Niegowici wyrażają zgodę  

na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystywanie nagranych materiałów dla 

potrzeb promocji festiwalu. 

3. Prace plastyczne wykonane niezgodnie z regulaminem oraz zbyt długie utwory 

muzyczne  nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

4. Prace plastyczne po zakończeniu konkursu można odebrać u organizatorów  

do dnia 20.02.2015 r., po tym terminie prace pozostają własnością organizatorów. 

5. Festiwal  z przyczyn niezależnych od organizatora może być w dowolnym momencie 

odwołany, o czym niezwłocznie zostaną poinformowane wszystkie zgłoszone szkoły. 

 

NAGRODY: 

1. W skład jury konkursowego wchodzą cztery osoby powołane przez Organizatora 

spośród opiekunów uczniów szkół przyjezdnych występujących w konkursach oraz – 

jako Przewodniczący – jeden z nauczycieli Gimnazjum w Niegowici.  

2. Jury konkursowe festiwalu przyznaje nagrody za zdobycie miejsc I-III i wyróżnienia. 
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3. Istnieje także możliwość przyznania nagród dodatkowych, ufundowanych przez 

sponsorów. Decyzję o ewentualnym przyznaniu takich nagród, po informacji 

otrzymanej od jury, podejmuje Organizator festiwalu.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Koordynator Festiwalu. 

2. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.  

W takim przypadku uczestnicy zostaną o nich niezwłocznie powiadomieni.  

4. Dodatkowe informacje można uzyskać od nauczyciela języka niemieckiego,  

mgr Magdaleny Bednarczyk: telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu Gimnazjum  

im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici, tel.: (12) 251-95-15, lub mailowo  

( magdalena.pecak@poczta.fm ).  

 

mailto:magdalena.pecak@poczta.fm

