
Regulamin Szkolnego Konkursu  

„Rozmowa kwalifikacyjna w sprawie pracy w języku 

angielskim”  

w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie 
 

 
 

 
§1. Organizatorem szkolnego konkursu „Rozmowa kwalifikacyjna w sprawie 

pracy w języku angielskim” jest Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie.  
 

 
§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. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.  
6. Stworzenie dodatkowej okazji aby docenić i nagrodzić osiągnięcia edukacyjne 

uczniów.   
7. Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.  

 
 

§3. Uczestnictwo w Konkursie: 
 

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów ZSE Nr 2.  

2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź 
koordynatorom konkursu (mgr Lucyna Ząbkiewicz i Anna Niedziółka).  

3. Lista uczestników finału zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń co najmniej 
3 dni przed terminem finału.   

4. Informacje o konkursie będą podane na stronie internetowej szkoły. 
 

 
§4. Termin Konkursu: 

 
1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

2. Pierwszy etap: zgłaszanie chęci uczestnictwa wraz z propozycją dialogu do 15 
marca.  

3. Drugi etap („finał”) odbędzie się pod koniec marca lub na początku kwietnia.  
 

 

 
 



§ 5. Forma Konkursu: 

 
1. Pary uczniów przedstawiają w formie pisemnej scenariusz przygotowanej 

rozmowy w języku angielskim. Autorzy 5 najlepszych dialogów zostaną 
zaproszeni do udziału w finale konkursu, podczas którego pary uczniów 

odegrają dialog w formie scenki w obecności pozostałych zaproszonych uczniów 
i nauczycieli pełniących funkcję jury.  

3. Podczas oceny scenariuszy oceniana będzie adekwatność i bogactwo treści, 
poprawność i bogactwo językowe. Podczas prezentacji dialogów punktowane 

będą dodatkowo: stopień opanowania pamięciowego, elegancja zachowania, 
wymowa, intonacja i naturalność komunikacji. Czas trwania II etapu to około 

godziny. 
 

 
§ 6. Wyniki Konkursu: 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w terminie 7 
dni od przeprowadzenia poszczególnych etapów.  

 
 

§ 7. Nagrody: 
 

1. Za przedstawienie scenariuszy dialogów prezentujących wysoki poziom 
uczniowie otrzymają ocenę cząstkową „bardzo dobry” z języka angielskiego. 

2. Osoby zakwalifikowane do II etapu uzyskują cząstkową ocenę „celujący” z 
języka angielskiego. 

4. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i słodycze oraz w miarę możliwości 
szkoły inne nagrody rzeczowe. 

5. Rozdanie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia finału konkursu. 
 

 

§ 8. Postanowienia końcowe:  
 

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej szkoły i u 
nauczycieli organizujących konkurs. 

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 celach związanych z realizacją 

konkursu i sposobem ogłaszania wyników oraz na wykorzystanie wizerunku na 
stronie internetowej szkoły.  

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 zostaną podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez 

umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.   


