SZANOWNI PAŃSTWO – NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Dyrekcja oraz nauczycielki języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie
serdecznie zapraszają uczniów klas VII – VIII ze szkół podstawowych miasta Rzeszowa do
udziału w kolejnej edycji znowelizowanego międzyszkolnego konkursu języka angielskiego
Go West.
Konkurs Go West objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Szkoły
Języków Obcych PROMAR.
Go West odpowiada poziomowi A2/B1 Common European Framework i jest skierowany do
uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Konkurs, którego forma jest zgodna z formą
egzaminów brytyjskich, składa się z 3 etapów i polega na samodzielnym rozwiązaniu testów
leksykalno – gramatycznych w połączeniu ze sprawdzeniem umiejętności słuchania
i komunikacji, o które to umiejętności konkurs zostanie poszerzony w etapie drugim
i trzecim. Wszystkich nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych miasta
Rzeszowa zapraszamy na stronę internetową szkoły (www.sp16.resman.pl – Zakładka - „Weź
udział w konkursie lub akcji”), na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące
konkursu.

REGULAMIN
I ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie.

II CELE
•

Rozwój indywidualnych umiejętności językowych oraz rozbudzanie zainteresowań dzieci
kulturą krajów anglosaskich.

•

Kształcenie umiejętności teoretycznego i praktycznego zastosowania języka poprzez
zapoznanie uczestników z formą egzaminów brytyjskich.

•

Integracja uczniów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy oraz sprawdzeniem
swoich umiejętności.

•

Zachęta uczestników do poszerzania zdobytej wiedzy i do uczestniczenia w egzaminach
międzynarodowych przeprowadzanych przez egzaminatorów brytyjskich.

III TERMIN ZGŁASZANIA
Zgłoszenia prosimy kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 – drogą
pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów lub emaliową
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na adres gowestsp16@gmail.com (zgłoszeń prosimy dokonywać na załączonej do regulaminu
KARCIE ZGŁOSZENIA DO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO GO WEST ).

IV TERMIN KONKURSU
I etap – odbędzie się w macierzystych szkołach w dniu 12.12.2019 w godz. 900 -11 00 *
II etap – międzyszkolny odbędzie się w dniu 18.03.2020 w Szkole Podstawowej nr 16 w
Rzeszowie, ul. Bohaterów 1.
III etap – egzamin ustny odbędzie się w dniu ustalonym przez organizatorów po sprawdzeniu
prac etapu II w terminie nie późniejszym niż 8.05.2020
V ZASADY OGÓLNE
•

Do konkursu zapraszamy uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych.

•

Konkurs odbędzie się na poziomie poszerzonego zakresu programu szkoły
podstawowej (klasy I-VIII).

•

Nauczyciele języka angielskiego, których uczniowie wyrażą chęć sprawdzenia
swoich umiejętności w naszym konkursie, powinni przesłać potwierdzenie
uczestnictwa w konkursie do dnia 22.11.2019 na załączonej do regulaminu
Karcie Zgłoszenia do Konkursu Języka Angielskiego Go West.

•

Wypełnioną i podpisaną przez nauczyciela zgłaszającego kartę, należy przesłać
drogą pocztową na adres Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Bohaterów 1, 35-112
Rzeszów lub emaliową na adres gowestsp16@gmail.com. Odesłanie karty
zgłoszenia do SP nr 16 będzie równoznaczne z potwierdzeniem uczestniczenia
uczniów w konkursie. Po otrzymaniu karty zgłoszenia organizatorki konkursu
prześlą drogą emaliową do zgłoszonych szkół po 1 zestawie konkursowym
(I etap) wraz z kartą odpowiedzi dla uczestników konkursu oraz kluczem
i punktacją dla nauczycieli sprawdzających – zestawy zostaną przesłane do
szkół dwa dni przed terminem konkursu.

•

W I etapie Go West komisje konkursowe, składające się z nauczycieli szkół
których uczniowie biorą udział w konkursie, powinny wyłonić 6 najlepszych
uczestników konkursu, którzy wezmą udział w etapie II (uznawane są miejsca
ex aequo). Nazwiska laureatów łącznie z ilością zdobytych punktów oraz
kartami odpowiedzi tych uczniów należy przesłać drogą pocztową na adres
Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie do dnia 10.01.2020. Na kopercie należy
napisać „GO WEST”. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków wiąże się
z niedopuszczeniem uczniów do II etapu konkursu.
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•

Maksymalny czas trwania I etapu nie może przekroczyć 70 minut.

•

Każdy uczestnik I i II etapu konkursu powinien posiadać długopis lub pióro
z czarnym tuszem lub atramentem.

•

II etap konkursu odbędzie się 18.03.2020 o godz. 1500 w Szkole Podstawowej nr
16 w Rzeszowie, ul. Bohaterów 1.

•

Prace konkursowe II etapu Go West będą oceniane przez komisję konkursową
składającą się z nauczycielek języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 16
w Rzeszowie.

•

Wyniki uczniów, którzy zakwalifikowali się do części ustnej zostaną przesłane
do ich szkół w terminie do 4 tygodni z informacją o terminie części ustnej. Do
części ustnej zostaną dopuszczeni uczniowie, którzy uzyskali 90% z II etapu
konkursu.

•

Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu Go West po zakończeniu
części ustnej konkursu.

•

Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych opłat.

•

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

•

Uczestnicy II etapu konkursu ani ich nauczyciele nie mają możliwości
otrzymania swoich prac konkursowych nawet po ostatecznym ogłoszeniu
wyników.

•

Organizatorki konkursu Go West zobowiązują się do przechowania prac
konkursowych z II etapu nie dłużej jak jeden rok po zakończeniu konkursu.

•

Uczestnicy lub ich nauczyciele mają prawo do wglądu tylko w swoje prace
konkursowe. Jest to możliwe jedynie w SP nr 16 w obecności przedstawicielek
komisji konkursowej po uprzednim uzgodnieniu terminu.

•

Zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych

informujemy, że udział w konkursie Go West jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w tym publikację zdjęć
i wyników na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie
Szczegółowych informacji udzielają organizator konkursu: mgr Agnieszka Kurzeja pod
numerem telefonu 17 748 24 60.
*Istnieje możliwość zmiany I terminu konkursu w zależności od grafików zajęć
poszczególnych szkół. Zwracamy jednak uwagę aby różnica we wspomnianym terminie nie
przekroczyła dwóch dni.
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