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REGULAMIN KONKURSU  

 

 

Organizator: 

Organizatorem Gminnego Konkursu Wiedzy o krajach Anglojęzycznych dla klas III jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Plewiskach. 

 

Cele konkursu:  

1. Rozwijanie w uczniach umiejętności czytania i pisania. 

2. Poszerzenie zasobu słownictwa. 

3. Promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego. 

4. Motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo. 

5. Pogłębianie wiedzy związanej z krajami anglojęzycznymi. 

6. Zachęcanie do współpracy szkół na terenie gminy Komorniki. 

 

Uczestnicy: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Komorniki. 

2. Kategoria wiekowa: klasy III. 

3. Kartę zgłoszenia uczestników (załącznik nr 1) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy:  

marta.kazimierczak-con@sp2plewiska.edu.pl do dnia 14.03.2022r. 

4. Uczestnicy w dniu konkursu muszą dostarczyć zgody wypełnione przez prawnych opiekunów (załącznik nr 2) przed podejściem do 

testu. 

 

Zasady i przebieg konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. 

ETAP I: 

1. Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. 

2. Termin: luty/marzec 2022r. 

3. Do gminnego etapu można zgłosić 5 osób z najlepszym wynikiem. 

ETAP II: 

4. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają od swoich opiekunów najpóźniej do 15.03.2022r. listę materiałów obowiązujących w konkursie 

(przesłane za pomocą dysku google: https://drive.google.com/drive/folders/19IJ3a6dvkrzC-Fhaa_GLuttlt2NiccBm?usp=sharing ). 

5. Etap gminny konkursu odbędzie się 22.03.2022r. w auli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach. 

a) 13:00 – uroczyste otwarcie Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla klas III, 

b) 13:15 – 14:00 rozwiązywanie zadań konkursowych przez uczestników konkursu, 

c) 14:00 – 14:45 przerwa na poczęstunek i wspólne zabawy językowe, 

d) 14:45 – 15:00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. 
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Forma konkursu: 

1. Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej.  

2. Komisja sprawdzająca testy będzie przydzielać punkty w następujący sposób:  

• Za prawidłowo udzieloną odpowiedź – 1pkt. 

3. Czas trwania konkursu wynosi 45min (czas przeznaczony na pisanie testu). 

4. Test konkursowy składać się będzie z zadań otwartych oraz zamkniętych. 

5. Uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów, zajmują odpowiednio I, II i III miejsce. 

 

Zakres programowy: 

1. Materiały udostępnione na dysku google. 

 

Nagrody: 

1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

2. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przydzielania nagród dodatkowych. 

4. Szkolni opiekunowie konkursu, którzy zgłoszą uczestnictwo swoich uczniów otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich 

zaangażowanie. 

 

Jury: 

1. Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie: 

 Jeden nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach oraz dwóch 

nauczycieli ze szkół zewnętrznych.  

 

Postanowienia końcowe: 

1. Na prośbę uczestników sprawdzone testy mogą być udostępnione do wglądu po odczytaniu wyników. Testy jednak zostają w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach.  

2. Wszelkie postanowienia konkursowe będą przekazywane zainteresowanym drogą elektroniczną. 

3. Dodatkowych informacji udzieli: p. Marta Kazimierczak-Con oraz p. Sławomira Warda 

4. Kontakt: 

 marta.kazimierczak-con@sp2plewiska.edu.pl / marta.kazimierczak-con@gs.sp2plewiska.edu.pl  

 slawomira.warda@sp2plewiska.edu.pl / slawomira.warda@gs.sp2plewiska.edu.pl  

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! 

Nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach 

 

 

GOOD LUCK!!  
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