
 
 

Regulamin II Szkolnego Konkursu Języka 

Angielskiego  

pt. „Staszic online” 

w I LO im. ks. Stanisława Staszica 

 w Hrubieszowie 
 

 
§1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest  

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. S. Staszica w Hrubieszowie oraz 
Stowarzyszenie „Staszic”. 

 
§2. Cele Konkursu: 

 

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces 
samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.  

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.  
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   

językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.  
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

5. Podniesienie samooceny uczniów.  
 

§3. Uczestnictwo w Konkursie: 
 

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów LO.  
2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź 

koordynatorom Konkursu (Magdalena Kamińska, Joanna Patkowska) w 
terminie do 10 grudnia2021r. 

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada odpowiednie prawa autorskie 

(w tym prawa do wizerunku) do zgłoszonego wideobloga i do materiałów 
wykorzystanych w nim. 

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej 
(max. 3 osoby). 

4. Informacje o Konkursie będą wywieszone na tablicy ogłoszeń obok Sali 
nr 7 oraz podane na stronie internetowej szkoły w dziale: Konkursy. 

 
 

 
 



§4. Termin Konkursu: 

 
1. Prace konkursowe należy przesłać na platrformę Teams do 

koordynatorów Konkursu, M. Kamińskiej oraz J. Patkowskiej do 31 grudnia 

2021. 
 

 
§ 5. Forma Konkursu: 

 
Uczestnicy przygotowują plik z nagraniem filmu (na wybrany przez siebie 

temat w kategorii indywidualnej lub grupowej, zgodnie ze zgłoszeniem)  
o długości nieprzekraczającej 5 minut, w formacie umożliwiającym 

umieszczenie nagrania na portalach społecznościowych.  
 

§ 6. Wyniki Konkursu: 
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 stycznia 2022 r. na stronie 
internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń. 

 

 
§ 7. Zasady wyłonienia zwycięzców: 

 
Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa składając się z trzech nauczycieli 

języka angielskiego, przedstawiciela sponsorów oraz dyrekcji. W obu 
kategoriach zostaną przyznane trzy miejsca, za które zostaną wręczone 

atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.  
 

 
§ 8. Postanowienia końcowe:  

 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej szkoły. 
2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy 

Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją 

Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.  
5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim 

przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników 
Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.   

 
 

 
 


