Velenje, 19. 1. 2022

Vabilo na 17. šolsko in državno tekmovanje
iz angleškega jezika
za dijake srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja
POLIGLOT
Spoštovani!

Pošiljamo vam obvestilo za izvedbo šolskih tekmovanj in navodila za prijavo na državno
tekmovanje za dijake 3. letnikov srednjega strokovnega ter 2. letnikov poklicno-tehniškega
izobraževanja.
Šolska tekmovanja bodo potekala v organizaciji šol in mentorjev s polami pripravljenimi s strani
tekmovalne komisije Poliglot, ki bodo na razpolago po 22. 1. 2022 na spletni strani Poliglota

http://poliglot.scv.si/ (dostopne bodo pod geslom). Šolska tekmovanja morate izpeljati med 25.
1. in 4. 3. 2022. Za prijavljene dijake, ki bodo v karanteni, lahko na isti dan in ob isti uri, kot bo
potekalo tekmovanje na šoli, izvedete tekmovanje od doma - na daljavo z videonadzorom preko
aplikacij Zoom ali Teams.

Prijave na državno tekmovanje bomo zbirali najkasneje do 15. 3. 2022 na spletni strani Poliglota.
Vsak mentor prijavi svoje kandidate. Prijavnina za vsakega prijavljenega dijaka je 15 €.

Poravnajte jo do začetka tekmovanja. Račun bomo poslali na šole po oddanih prijavah.

Pomembno: Dijaki, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje, morajo izpolniti izjavo o
varstvu podatkov (obrazec bo objavljen na spletni strani), ki jo pošljete organizatorju
preko e-pošte.)
Število prijavljenih dijakov: Vsaka šola lahko prijavi 2 tekmovalca zgoraj omenjenih letnikov.

Izjemoma lahko šola (glede na rezultate šolskega tekmovanja), ki ima 3 ali več oddelkov,
zaprosi komisijo Poliglota za dodatno število tekmovalcev (največ 4 glede na dosežen
rezultat), pri čemer mora mentor predložiti število doseženih točk dijakov na šolskem
tekmovanju.

Tekmovalne naloge:
a. Kratek pisni sestavek - splošna tema
b. Poznavanje jezika
c. Bralno razumevanje
d. Besedišče
e. Slušno razumevanje
f.

Naloga z idiomi na temo WORK/JOB.

Izvedba državnega tekmovanja bo 26. 3. 2022. Natančna navodila boste mentorji prejeli
naknadno.

V kolikor imate dodatna vprašanja se obrnite na koordinatorja tekmovanj Poliglot:
bojana.urbanc@gmail.com.

Želimo vam uspešno izvedbo šolskih tekmovanj.

POLIGLOT TEAM OF TEACHERS

