
REGULAMIN 

I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA KLAS VI 

 

I. WSTĘP 

I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas VI 

organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Władysława 

Rawicza w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa  

i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. 

II. CELE 

 

• Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas VI. 

• Rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim. 

• Przygotowywanie i motywowanie uczniów do samodzielnej pracy 

w procesie uczenia się języka angielskiego. 

• Rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne 

możliwości językowe. 

• Zdobywanie nowych doświadczeń związanych z udziałem  

w konkursach językowych. 

• Integracja środowiska nauczycieli i propagowanie idei zdrowej 

rywalizacji między szkołami. 

 

III. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU  

 

• Zakres konkursu jest zgodny z podstawą programową z języka 

angielskiego dla szkoły podstawowej.  

 

IV. ORGANIZACJA KONKURSU 

 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI szkół 

podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto 

Siedlce. 

• Konkurs składa się z dwóch etapów – etapu szkolnego i etapu 

międzyszkolnego. 

 



❖ Etap szkolny – szkoła przystępująca do udziału w konkursie 

przeprowadza we własnym zakresie eliminacje wewnętrzne mające 

na celu wyłonienie dwóch uczniów, którzy będą reprezentowali 

szkołę podczas etapu międzyszkolnego. 

 

❖ Etap międzyszkolny – do etapu międzyszkolnego przystępuje 

dwóch uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Etap 

międzyszkolny odbywa się w szkole odpowiedzialnej za 

przeprowadzenie tego etapu konkursu (patrz harmonogram) i ma 

formę testu składającego się z zadań zamkniętych. W przypadku 

nieobecności zgłoszonego wcześniej  ucznia może go zastąpić 

kolejna osoba z etapu szkolnego. W takim przypadku opiekun 

zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej do dnia konkursu 

wymaganych dokumentów (zgoda rodziców i zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych). 

 

V. HARMONOGRAM 

 

• Szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają etap szkolny  

i przesyłają drogą mailową na adres: katarzynabelowska@wp.pl 

lub annmarkiewicz@wp.pl do 30 marca 2018 r. kartę 

zgłoszenia z danymi uczniów, którzy będą reprezentować szkołę 

na etapie międzyszkolnym wraz ze zgodami rodziców/prawnych 

opiekunów na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie 

danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku.  

• Zgłoszenia do konkursu wraz ze zgodami można również przesłać 

drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gen. 

Orlicz-Dreszera 3, 08-110 Siedlce z dopiskiem „I Międzyszkolny 

Konkurs Języka Angielskiego”. 

• Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2018r. 

o godzinie 10.00  w Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach przy 

ul. Gen. Orlicz- Dreszera 3 w Siedlcach (prosimy o punktualne 

stawienie się najpóźniej do godziny 9:45). Ogłoszenie wyników 

oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w tym 

samym dniu o godzinie 12:00.  

 

VI. ZASADY OGÓLNE 

• Uczestnicy eliminacji szkolnych piszą test przygotowany przez 

nauczycieli szkół podstawowych, do których uczęszczają.  
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• Uczestnicy etapu międzyszkolnego piszą test przygotowany przez 

organizatorów konkursu.  

• Czas trwania konkursu: 60 minut ( w tym 50 minut pisania testu 

+ 10 min na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi). 

• Test będzie składał się z różnego rodzaju zadań zamkniętych  

o różnym stopniu trudności ( m.in. zadania jednokrotnego 

wyboru, dopasowywanie, uzupełnianie luk, zadania typu 

prawda/fałsz). 

• Konkurs będzie kodowany, prace zostaną rozkodowane po 

sprawdzeniu przez powołaną komisję konkursową.  

• W trakcie trwania testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

dydaktycznych, urządzeń mobilnych, ani porozumiewać się  

z innymi osobami. 

• Uczniowie piszą test czarnym długopisem, nie wolno używać 

ołówka czy korektora. Ewentualnych poprawek dokonujemy  

w sposób określony na pierwszej stronie testu. 

 

VII. KRYTERIA OCENY  

 

• Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik będzie otrzymywał 

jeden punkt. Nie przewiduje się punktów ujemnych za błędnie 

udzieloną odpowiedź.  

• Nieczytelny lub niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygnięty na 

niekorzyść uczestnika.  

• Prace z najwyższą ilością punktów zdecydują o zajęciu jednego  

z trzech pierwszych miejsc. W wypadku uzyskania takiej samej 

ilości punktów przez większa liczbę uczniów, organizatorzy 

przeprowadzą dodatkowe eliminacje. 

 

VIII. NAGRODY 

 

• Wszyscy uczestnicy etapu międzyszkolnego i przygotowujący ich 

nauczyciele otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział  

w etapie międzyszkolnym.  

• Uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki otrzymają również 

nagrody rzeczowe.  

 

 



IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE  

 

• Udział w konkursie jest dobrowolny, a przystąpienie do niego jest 

równoznaczne z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego 

regulaminu. 

• Każdy opiekun zobowiązany jest do dostarczenia wymaganej 

dokumentacji w wyznaczonym terminie (patrz harmonogram). 

• Komisję konkursową etapu międzyszkolnego powołuje Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach. 


