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R E G U L A M I N 

TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH  
Zespół Szkół Łączności w Szczecinie 

20 – 24 stycznia 2020 r. 

 
1. Tydzień Języków Obcych ma charakter edukacyjny i jest konkursem skierowanym do uczniów Zespołu Szkół 

Łączności w Szczecinie. 

2. Wydarzenie pn. „Tydzień Języków Obcych” jest organizowane przez wszystkich nauczycieli języków obcych 

Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie (prace zespołu w ramach Tygodnia Języków Obcych koordynuje pani 

Izabela Szczęsna-Hajdas). 

3. Cele Tygodnia Języków Obcych:  

- umożliwienie młodzieży Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie prezentacji swoich umiejętności językowych 

i wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, 

-  umożliwienie uczniom Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie prezentacji talentów artystycznych (literackich, 

plastycznych, teleinformatycznych, fototechnicznych i programistycznych), 

- umożliwienie uczniom Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie prezentacji zainteresowań ukierunkowanych na 

szeroko pojętą branżę informatyczną oraz branżę fotograficzną,  

- zwiększenie zainteresowania uczniów językami obcymi. 

4. W wydarzeniach odbywających się w ramach Tygodnia Języków Obcych może wziąć udział każdy uczeń Zespołu 

Szkół Łączności w Szczecinie. 

5. W wydarzeniu pn. „Lekcje języka angielskiego z filmem” biorą udział uczniowie klas: pierwszych, drugich 

i trzecich w ramach obowiązkowych lekcji języka angielskiego.  

6. Uczeń może wziąć udział w dowolnej ilości wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia Języków Obcych, jeśli 

wydarzenia (dot. jedynie konkursów gramatyczno-leksykalnych i ortograficznych) nie pokrywają się w czasie. 

7. Zgłoszenia (wypełniony Załącznik nr 1) o udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Tygodnia Języków 

Obcych przyjmowane są do dnia 13 stycznia 2020 r. u nauczycieli języków obcych zgodnie z wykazem (załącznik 

nr 1 dostępny będzie w sekretariacie szkoły, u koordynatora i nauczycieli języków obcych): 

Lp. Nazwa wydarzenia/konkursu 
Termin 

wydarzenia 
Nauczyciel przyjmujący 

zgłoszenia 

1 Konkurs na plakat kraju anglojęzycznego 20.01.2020r. Agnieszka Osesik-Wójt 

2 Konkurs na plakat kraju niemieckojęzycznego 20.01.2020r. Małgorzata Kulczewska 
Agnieszka Matusiewicz 

3 Konkurs Spelling master 20.01.2020r. Anna Drac-Tatoń 

4 Konkurs Słowa w obrazach 20.01.2020r. Agnieszka Osesik-Wójt 

5 Konkurs gramatyczno-leksykalny -j.niem. 20.01.2020r. Małgorzata Kulczewska 

6 Festyn zagranicznego smakosza 20.01.2020r. Anna Drac-Tatoń 

7 Konkurs literacki/poetycki I love my school because… 21.01.2020r. Izabela Szczęsna-Hajdas 

8 Konkurs gramatyczno-leksykalny -j.ang. 21.01.2020r. Małgorzata Małkowska 

9 Konkurs What`s new in IT world? -prezentacje 
multimedialne 

22.01.2020r. Izabela Szczęsna-Hajdas 
Małgorzata Małkowska 

10 Escape room (po niemiecku) 22.01.2020r. Agnieszka Matusiewicz 

11 Teleturniej Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych 
aplikacja (Kahoot) 

23.01.2020r. Małgorzata Kulczewska 
Adam Witkowski 

12 Lekcje języka angielskiego z filmem cały tydzień opracowanie lekcji: 
Agnieszka Osesik-Wójt 
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8. W przypadku nieobecności nauczyciela przyjmującego zgłoszenia do udziału w poszczególnych 

wydarzeniach/konkursach organizowanych w ramach Tygodnia Języków Obcych, zgłoszenia może przyjąć 

koordynator przedsięwzięcia – pani Izabela Szczęsna-Hajdas lub pani Agnieszka Osesik-Wójt. 

9. Prace konkursowe oceniać będą specjalnie powołane do poszczególnych konkursów Komisje, w których skład 

będą wchodzić wyznaczeni nauczyciele języków obcych oraz dyrekcja szkoły. Każdy z konkursów ma osobny 

regulamin oceniania. 

10. Każdy z uczniów biorący udział w wydarzeniach w ramach Tygodnia Języków Obcych otrzyma punkty 

zachowania (nie dotyczy wydarzenia pn. „Lekcje języka angielskiego z filmem”). O ilości wpisanych punktów 

decydować będzie dyrekcja szkoły w porozumieniu z nauczycielami języków obcych. 

11. Nauczyciel języka obcego może podjąć decyzję o wpisaniu wyróżniającym się w Tygodniu Języków Obcych 

uczniom oceny w ramach swojego przedmiotu (język angielski lub język niemiecki). Jeśli dany nauczyciel nie 

uczy w ramach przedmiotów obowiązkowych danego ucznia, wówczas może wnioskować (ustnie bądź pisemnie 

poprzez dziennik elektroniczny) do uczącego nauczyciela języków obcych o wpisanie oceny wyróżniającemu się 

w wydarzeniach uczniowi. 

12. Podsumowanie Tygodnia Języków Obcych wraz z wręczeniem dyplomów odbędzie się dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia do udziału w wydarzeniach/konkursach odbywających się w ramach 

TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH 
20 – 24 stycznia 2020 roku 

 

 

Imię i nazwisko ucznia  .............................................................................................................................................................  

Klasa  ...................................  

Nauczyciel j. obcego uczący przedmiotu obowiązkowego  .........................................................................................  

Data złożenia zgłoszenia (wypełnia nauczyciel przyjmujący)  ....................................................................................  

 

Wybór należy potwierdzić znakiem „X” obok wybranego wydarzenia/konkursu 

Lp. Nazwa wydarzenia/konkursu 
Nauczyciel przyjmujący 

zgłoszenia 
Wybór 

1 Konkurs na plakat kraju anglojęzycznego Agnieszka Osesik-Wójt  

2 Konkurs na plakat kraju niemieckojęzycznego 
Małgorzata Kulczewska 
Agnieszka Matusiewicz 

 

3 Konkurs Spelling master Anna Drac-Tatoń  

4 Konkurs Słowa w obrazach Agnieszka Osesik-Wójt  

5 Konkurs gramatyczno-leksykalny - j. niemiecki Małgorzata Kulczewska  

6 Festyn zagranicznego smakosza Anna Drac-Tatoń  

7 Konkurs literacki/poetycki I love my school because… Izabela Szczęsna-Hajdas  

8 Konkurs gramatyczno-leksykalny -j. angielski Małgorzata Małkowska  

9 
Konkurs What`s new in IT world? -prezentacje 
multimedialne 

Izabela Szczęsna-Hajdas 
Małgorzata Małkowska 

 

10 Escape room (po niemiecku) Agnieszka Matusiewicz  

11 
Teleturniej Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych 
aplikacja (Kahoot) 

Małgorzata Kulczewska 
Adam Witkowski 

 

 
 
 
 

………………………………………… 
(podpis ucznia) 


