INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI
Szanowni Państwo
Dziękujemy za wzięcie udziału Państwa szkoły w konkursie ”English Dictation 2010 –
O Złote Pióro International House”.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami przeprowadzenia eliminacji szkolnych.
1. Nauczyciel reprezentujący szkołę jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg eliminacji w swojej
placówce.
2. Tekst będzie czytany trzy razy:
– pierwszy raz – w „normalnym tempie”, w celu zapoznania się z tekstem,
– drugi – powoli, w tempie umożliwiającym uczestnikom zapisanie tekstu,
– trzeci – tak samo jak pierwszy, w celu dokonania ewentualnych poprawek.
3. Ocena prac:
- błąd ortograficzny 1 punkt
- błąd interpunkcyjny 0,5 punktu
W przypadku takiej samej liczby punktów, wyżej oceniana jest praca z mniejszą liczbą błędów
ortograficznych.
4. Nauczyciel przeprowadzający eliminacje nie może udzielać żadnych informacji pomocniczych
związanych z tekstem dyktanda.
5. W trakcie eliminacji uczestnicy nie mogą konsultować między sobą swoich prac.
6. Po przeprowadzeniu eliminacji prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną, na adres
dyktando@inthouse.pl imiennej listy uczestników, wraz z uzyskaną przez nich liczbą punktów.
Lista musi zostać sporządzona w formacie Excel (plik do pobrania ze strony
www.dyktando.inthouse.pl – hasło do otwarcia pliku otrzymają Państwo pod numerem telefonu
52 3223515 ).
7. Termin eliminacji upływa 17 marca 2010 roku o godzinie 19.00 .
Życzymy wszystkim uczestnikom naszego konkursu bardzo dobrych wyników!

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs English Dictation 2010 – O Złote Pióro International House jest wojewódzką imprezą
edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych organizowaną przez Szkoły Języka Angielskiego International House oraz
Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy.
2. W konkursie może brać udział młodzież reprezentująca trzy odrębne kategorie wiekoweuczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku angielskim. Zwycięzcą zostaje ten uczestnik,
który zrobi najmniej błędów. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba popełni tę samą,
najmniejszą liczbę błędów, nastąpi dogrywka przeprowadzona przez jurorów.
4. Konkurs składa się z eliminacji i finału.
5. Eliminacje odbędą się w rodzimych szkołach uczestników dyktanda do dnia 17.03.2010
i przeprowadzone zostaną przez nauczycieli języka angielskiego w trzech odrębnych grupach
wiekowych, wśród uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych.
6. Eliminacje odbywają się przy wykorzystaniu przesłanych tekstów lub/i pobranych plików audio
(pliki – nagrane teksty eliminacji można pobrać ze strony www.dyktando.inthouse.pl
Hasło dostępu do plików otrzymają Państwo pod numerem telefonu 52 3223515.
7. Po przeprowadzeniu eliminacji listy imienne uczestników wraz z uzyskaną przez nich liczbą
punktów muszą zostać przesłane pocztą elektroniczną, na adres dyktando@inthouse.pl .
Lista musi zostać sporządzona w formacie Excel (plik do pobrania ze strony
www.dyktando.inthouse.pl , hasło do otwarcia pliku otrzymają Państwo pod numerem
telefonu 52 3223515 ).
8. Termin eliminacji upływa 17 marca 2010 roku o godzinie 19.00 .
9. Finał konkursu odbędzie się w Bydgoszczy 27 marca 2010 r. w budynku Gimnazjum i Liceum
Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy, ulica Pod Reglami 1, o godzinie 11.00.
Ogłoszenie wyników o godzinie 14.00. Miejsce ogłoszenia wyników: Gimnazjum i Liceum
Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy.
10. Prace z finału English Dictaton zostaną sprawdzone przez komisję konkursu. W skład komisji
wejdą wybrani nauczyciele ze szkół International House Bydgoszcz i International House Toruń,
a także nauczyciel Collegium Salesianum. Werdykt jury jest ostateczny.
11. Zwycięzcy konkursu trzymają atrakcyjne nagrody rzeczowa oraz książkowe.

