
Regulamin I Bydgoskiego Konkursu o Zawodach  w Języku Angielskim  

”Career pathways”  - ”Electrician” 

  

I.  Organizator:   

Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy,  

ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz 

II.  Termin nadesłania prac: 25.03.2022r.  

III.  Cele:  

✓ Stworzenie przez ucznia prezentacji multimedialnej na temat zawodu elektryka w języku angielskim; 

✓ doskonalenie umiejętności prezentacji tematu; 

✓ pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań nauką języka angielskiego;  

✓ rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych; 

✓ kształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, wyboru i przetwarzania informacji  w języku 

angielskim; 

✓ rozwijanie współpracy między bydgoskimi szkołami. 

      IV.      Uczestnicy:  

✓ konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych miasta Bydgoszcz oraz 

gmin/powiatów ościennych z Bydgoszczą; 

✓ w konkursie każdy uczestniczy indywidualnie; 

✓ warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:  

• przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz formularza RODO na adres mailowy: 

elektrykkalaerdm@wp.pl do dnia 21.03.2022r.; 

• przesłanie pracy – prezentacji multimedialnej na folder na dysku Google – link do 

folderu zostanie przesłany na podany w formularzu zgłoszeniowym adres email 

opiekuna lub/ i uczestnika do dnia 25.03.2022r.; 

✓ wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły ZSE  31.03.2022r., a laureaci konkursu będą 

poinformowani poprzez kontakt mailowy z macierzystą szkołą. 

       V.     Forma konkursu  

✓ przedmiotem oceny w konkursie jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat zawodu elektryka 

w języku angielskim oraz zadania do prezentacji w ostatnim slajdzie (quiz, krzyżówka, dobieranie, 

True/False - do wyboru jedna forma);   

✓ prezentacja powinna zawierać od 5 do 10 slajdów – wliczając stronę tytułową i końcową; 

✓ przekazywane w prezentacji treści muszą być zapisane w języku angielskim i  stanowić własność  

intelektualną  autora; 

✓ prezentowane obrazy, filmy, muzyka– jeśli nie są autorskie – muszą mieć adnotację o źródle; 

✓ udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystanie prezentacji 

multimedialnej w całości lub we fragmentach na cele promocji Zespołu Szkół Elektrycznych  

w Bydgoszczy.  

      VI.    Kryteria oceny  

✓ wartość merytoryczna przedstawianych informacji; 

✓ atrakcyjność formy (estetyka) i treści (pomysł); 

✓ poprawność językowa; 

✓ równowaga obrazu i treści. 

 

 

 

mailto:elektrykkalaerdm@wp.pl


VII.  Nagrody: 

✓ autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe; 

✓ rozdanie nagród nastąpi 09.04.2022 r. podczas Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Elektrycznych,  

ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz (jeśli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli nagrody zostaną 

dostarczone do szkół macierzystych w terminie do końca kwietnia). 

 

VIII.  Organizatorzy konkursu: n-le języka angielskiego – Kamila Erdmańska, Anna Wojtysiak – Topolska. 

 

IX.  Załączniki  

✓ formularz RODO  

✓ formularz zgłoszeniowy 

  

  

  

  

 


