
REGULAMIN SZKOLNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA uczniów  KL.III GIMNAZJUM i uczniów Kl. VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. Organizatorem dyktanda jest Szkoła Podstawowa w Mordarce. 

2. Dyktando  ma  zakres szkolny  i przeznaczony jest dla uczniów  klasy  III gimnazjum i uczniów 

klasy VIII szkoły podstawowej. 

3. Celem konkursu jest: 

a) Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się  

i rozwijania umiejętności  językowych a w szczególności umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

 i  poprawnego pod względem ortograficznym pisania. 

b) Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego 

c) Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   językowych  we 

współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.  

e) Rozwijanie uzdolnień uczniów.  

f) Podniesienie samooceny uczniów. 

        4.Dyktando odbywa się w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych, który przypada 26 

września. Nauczyciel koordynujący wyznacza dokładny termin , który jest ogłaszany na gazetce na 

terenie szkoły.  

 

5. Forma Konkursu: 

Dyktando  jest organizowany w dwóch grupach wiekowych oddzielnie dla  uczniów klasy III 

gimnazjum  i dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. 

Konkurs ma formę dyktanda językowego i polega na wysłuchaniu nagrania z płyty CD tekstu w  

j. angielskim czytanego przez native  speakera . Tekst jest słuchany w całości, słuchany fragment po 

fragmencie z przerwą na zapis i ponownie słuchany w całości. 

Zwycięzcami konkursu na każdym poziomie zostają uczniowie, którzy zrobią najmniejszą ilość  błędów 

w zapisanym ze słuchu tekście. 

 

 6. Wyniki Konkursu: 

Wyniki konkursu są ogłoszone na terenie szkoły  i na stronie internetowej szkoły . 



  

 

 

 

 

 7. Nagrody: 

 

Uczniowie, którzy zdobędą miejsce  I na każdym poziomie otrzymują nagrody, ocenę  cząstkową 6 z 

języka angielskiego  i pozytywny wpis z zachowania do dziennika. 

Wszyscy uczniowie , którzy biorą udział w dyktandzie otrzymują pozytywny wpis do dziennika. 

Oceny są wpisywane przez nauczyciela  j. angielskiego uczącego w danej klasie.  Wpisu do dziennika 

dokonuje nauczyciel koordynator-  mgr. Renata Szewczyk. 

 

8. Postanowienia końcowe:  

a)  Regulamin Dyktanda dostępny jest  na stronie internetowej szkoły ,u nauczyciela koordynatora-  

mgr. R. Szewczyk oraz na gazetce szkolnej w chwili ogłoszenia konkursu w danym roku szkolnym. 

b) Przystępując do Dyktanda uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim 

warunki uczestnictwa.  

c) Uczestnik Dyktanda poprzez udział w nim wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.  

d) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos 

ma Komisja Konkursowa.  

e) Organizator Dyktanda ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany 

zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie 

internetowej Szkoły lub na gazetce szkolnej.   

 

 

 

 


