REGULAMIN KONKURSU ODCZYTYWANIA MOWY Z UST

KALISZ 2020

REGULAMIN
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Odczytywania Mowy z Ust
dla Uczniów Szkół Podstawowych
Kalisz, 5 – 7 czerwca 2020

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Odczytywania Mowy z Ust dla Uczniów Szkół
Podstawowych, zwanego dalej Konkursem, jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu.
II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Konkurs odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca 2020 r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna
Kordeckiego 19.
III. CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Popularyzowanie wiedzy o Kaliszu i okolicach wśród dzieci i młodzieży.
Rozwijanie twórczego myślenia.
Wzbogacanie zasobu leksykalnego.
Rozwijanie indywidualnych uzdolnieo i zainteresowao uczniów.
Poszerzanie i urozmaicanie form pracy z uczniem zdolnym.
Integracja dzieci i młodzieży z różnych Ośrodków/ szkół dla uczniów z wadą słuchu.

IV. UCZESTNICY I TEMATYKA KONKURSU
1. W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z wadą słuchu (w Konkursie nie
biorą udziału uczniowie szkół ogólnodostępnych).
2. Konkurs będzie przebiegał pod hasłem Kalisz – najstarsze miasto w Polsce w trzech
kategoriach:
 kategoria I – kl. IV: Prosna – rzeka miasta Kalisza,
 kategoria II – kl. V i VI: Kalisz i okolice,
 kategoria III – kl. VII i VIII: Kaliskie Spotkania Teatralne.
3. Każdy Ośrodek może wystawid do Konkursu łącznie troje uczestników.
4. Uczestników Konkursu obowiązuje strój galowy.
5. Uczniowie Ośrodka organizującego Konkurs nie biorą w nim udziału.
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V. ZADANIA KONKURSOWE
1. Konkurs ma formę pisemną i przebiega jednoetapowo.
2. Arkusze konkursowe składają się z zadao obejmujących:
 odczytywanie i zapisywanie pojedynczych wyrazów, par wyrazowych, zdao, pytao,
 odczytywanie i zapisywanie tekstów do ilustracji, odczytywanie i wykonywanie
poleceo.
3. Zadania konkursowe oraz kryteria punktowania testów opracowują nauczyciele naszego
Ośrodka.
VI. KOMISJE KONKURSOWE
1. Konkurs zostaną przeprowadzone pod nadzorem Komisji Głównej i trzech Komisji
Nadzorująco-Sprawdzających.
2. Skład Komisji Głównej i Komisji Nadzorująco-Sprawdzających ustalą organizatorzy
Konkursu.
3. Komisja Główna jest czteroosobowa. Składa się z dwóch nauczycieli naszego Ośrodka oraz
dwóch nauczycieli z Ośrodków biorących udział w Konkursie.
4. Każda Komisja Nadzorująco-Sprawdzająca składa się z dwóch nauczycieli naszego Ośrodka
oraz jednego nauczyciela z Ośrodka biorącego udział w Konkursie.
5. Członkowie Komisji Głównej oraz Komisji Nadzorująco-Sprawdzających dla
poszczególnych kategorii, którzy będą czuwad nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
zostaną wybrani podczas spotkania organizacyjnego w dniu 5 czerwca 2020 r.
6. Do zadao Komisji Nadzorująco-Sprawdzającej należy:
 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
 sprawdzenie prac konkursowych,
 sporządzenie protokołu,
 przekazanie wyników Komisji Głównej Konkursu.
7. Do zdao Komisji Głównej należy:
 nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
 ustalenie klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach,
 rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących zadao konkursowych,
 sporządzenie protokołu Konkursu i ogłoszenie wyników.
VII. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 6 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00.
2. Uczniowie z danej kategorii zbierają się pod wyznaczoną salą, na co najmniej 20 minut
przed rozpoczęciem Konkursu.
3. Uczestnicy Konkursu wchodzą do sali pojedynczo, zgodnie z listą umieszczoną na drzwiach
sali. Lista zawiera wyłącznie imiona i nazwiska uczniów.
4. Uczestnicy Konkursu zajmują miejsca w drodze losowania.
5. Zestawy zadao konkursowych są kodowane. Na karcie z kodem uczestnik wpisuje imię i
nazwisko oraz nazwę swojego Ośrodka.
6. Pisanie prac przebiega pod nadzorem Komisji Nadzorująco-Sprawdzających.
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7. Jeden z członków Komisji objaśnia zasady rozwiązania zadao konkursowych. Po
rozpoczęciu odtwarzania zadao konkursowych Komisja nie może udzielad piszącym
żadnych wyjaśnieo dotyczących treści zadao, ani wskazówek dotyczących ich rozwiązania.
8. Zadania konkursowe odtwarzane będą z projektora multimedialnego z pominięciem
ścieżki dźwiękowej.
9. Podczas pisania uczniowie nie mogą porozumiewad się między sobą.
10. Czas przeznaczony na pisanie testu to 90 minut.
11. Po zakooczeniu Konkursu wyznaczony członek Komisji Nadzorująco-Sprawdzającej
odprowadza uczniów do przeznaczonego dla nich miejsca.
VIII. SPRAWDZANIE PRAC I KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. Szczegółowe kryteria punktacji określają organizatorzy.
2. Szczegółowe kryteria punktacji otrzymują członkowie Komisji Głównej i członkowie
Komisji Nadzorująco-Sprawdzających w chwili zakooczenia pisania prac przez uczestników
Konkursu.
3. Zakodowane i sprawdzone prace wraz z protokołami Komisje Nadzorująco-Sprawdzające
przekazują Komisji Głównej.
4. Komisja Główna dokonuje rozkodowania prac i wstępnej weryfikacji wyników
w poszczególnych kategoriach.
5. Sprawdzone prace udostępnia się do wglądu nauczycielom, którzy mają prawo zgłaszania
uwag i odwołao do Komisji Głównej.
IX. NAGRODY
1.
2.

Uczestnik Konkursu, który zajął I, II lub III miejsce w klasyfikacji indywidualnej, otrzymuje
dyplom oraz nagrodę rzeczową.
Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
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