
Drodzy UCZNIOWIE !!! 

Zapraszamy Was do udziału w Tygodniu Języków Obcych 
w Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie 

05-08.04.2022 

 

Zgłoszenia do konkursów i wydarzeń u nauczycieli języków obcych 

zgodnie z harmonogramem. 

Poniżej zamieszczamy Regulamin Tygodnia Języków Obcych, 

 a w nim informacje o nagrodach! 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy !!! 
Życzymy powodzenia !!! 

Wasi nauczyciele języków obcych



HARMONOGRAM WYDARZEŃ W RAMACH  
TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH 

Lp. Nazwa wydarzenia/konkursu Nauczyciel organizator Termin konkursu / oddania pracy 

1 Konkurs na plakat kraju anglojęzycznego Magda Mizerska-Starzak 08.04.2022 (piątek) 

2 Konkurs na plakat kraju niemieckojęzycznego Małgorzata Kulczewska 08.04.2022 (piątek) 

3 Konkurs Spelling master Ilona Wójcikowska 
05.04.2022 (wtorek) 

 6 godz. lekcyjna s. 19 

4 Konkurs Słowa w obrazach Agnieszka Osesik-Wójt 08.04.2022 (piątek) 

5 Konkurs gramatyczno-leksykalny - j. niemiecki Małgorzata Kulczewska 
08.04.2022 (piątek) 

4 godz. lekcyjna s. 114 

6 Konkurs gramatyczno-leksykalny - j. angielski Małgorzata Małkowska 
05.04.2022 (wtorek)  

4 godz. lekcyjna s. 214 

7 
Konkurs kulinarny Angielskie i niemieckie specjały 
kulinarne 

Izabela Szczęsna-Hajdas 
06.04.2022 (środa) 

8 
Konkurs „What’s new in IT//photography world?”- 
prezentacje multimedialne 

Izabela Szczęsna-Hajdas 
Małgorzata Małkowska 

08.04.2022 (piątek) 

9 Escape room (po niemiecku) dla klas I i II Agnieszka Matusiewicz 11.04.2022 (poniedziałek) 

10 
Teleturniej Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych 
aplikacja (Kahoot)  

Adam Witkowski 

07.04.2022 (czwartek)  
5 godz. lekcyjna s. 212 

11.05 – klasy I i II 
11.25 – klasy III i IV 

11 Karykatury Patrycja Kosińska – Lampka  06.04.2022 (środa) 

R E G U L A M I N 
TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH 

Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie 05 – 08 kwietnia 2022 r. 

1. Tydzień Języków Obcych ma charakter edukacyjny i jest konkursem skierowanym do uczniów Technikum Łączności 

i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie . 

2. Wydarzenie pn. „Tydzień Języków Obcych” jest organizowane przez wszystkich nauczycieli języków obcych 

Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie (prace zespołu w ramach Tygodnia Języków Obcych 

koordynuje pani Agnieszka Osesik-Wójt). 

3. Cele Tygodnia Języków Obcych:  

- umożliwienie młodzieży prezentacji swoich umiejętności językowych i wiedzy o krajach anglojęzycznych 

i niemieckojęzycznych, 

- umożliwienie uczniom prezentacji talentów artystycznych (literackich, plastycznych, informatycznych, 

fototechnicznych), 

- zwiększenie zainteresowania uczniów językami obcymi. 

4. W wydarzeniach odbywających się w ramach Tygodnia Języków Obcych może wziąć udział każdy uczeń Technikum 

Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie. 

5. Uczeń może zgłosić udział w maksymalnie 3 wydarzeniach organizowanych w ramach Tygodnia Języków Obcych. 

6. Zgłoszenia do dnia 01.04.2022 roku. Szczegółowych informacji na temat poszczególnych wydarzeń / konkursów 

udzielają: nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie wydarzenia/konkursu, koordynator TJO - pani Agnieszka 

Osesik-Wójt oraz pani Izabela Szczęsna-Hajdas. 

7. O zakwalifikowaniu do konkursu/wydarzenia decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. 

8. Prace konkursowe oceniać będą specjalnie powołane do poszczególnych konkursów Komisje, w których skład będą 

wchodzić wyznaczeni nauczyciele języków obcych oraz dyrekcja szkoły. Pierwsze trzy miejsca w każdym konkursie 

nagradzane są dyplomem oraz nagrodą rzeczową! 

9. Każdy z uczniów biorący udział w wydarzeniach w ramach Tygodnia Języków Obcych otrzyma punkty zachowania. 

O ilości wpisanych punktów decydować będzie dyrekcja szkoły w porozumieniu z nauczycielami języków obcych. 

10. Nauczyciel języka obcego wpisze wyróżniającym się w Tygodniu Języków Obcych uczniom oceny w ramach 

swojego przedmiotu (język angielski lub język niemiecki). Jeśli dany nauczyciel nie uczy w ramach przedmiotów 

obowiązkowych danego ucznia, wówczas może wnioskować (ustnie bądź pisemnie poprzez dziennik elektroniczny) 

do uczącego nauczyciela języków obcych o wpisanie oceny wyróżniającemu się w wydarzeniach uczniowi. 

11. Uczniowie zgłaszają swój udział do konkurencji zgodnie z tabelą/harmonogramem nauczycielom odpowiedzialnym 

za przeprowadzenie wydarzenia/konkursu do dnia 01.04.2022. 


