
 

 

REGULAMIN GMINNEGO 

KONKURSU  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

 
 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Kochanowskiego po raz ósmy organizuje Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VIII. 

Z tego tytułu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich uczniów, którzy 

wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim. Konkurs planowany jest na dzień 

13.04.2023 r. o godz. 9:00. 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.  

 

I. ORGANIZATOR: 

Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Jana Kochanowskiego w Małęczynie.  

 

II. CELE KONKURSU: 

Doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, 

nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy.  

 

III. UCZESTNICY: 

Konkurs jest skierowany do uczniów IV, V, VI, VII i VIII klas szkół podstawowych z terenu gminy 

Gózd. Testy zostaną przygotowane w pięciu wersjach – dostosowane odpowiednio do poziomu 

uczniów. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy 

kamila@zsomaleczyn.pl najpóźniej do dnia 06.03.2023 r.  

 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU: 

Zadania konkursowe zostaną przesłane w formie elektronicznej do wydruku na adresy email 

nauczycieli, którzy zgłosili szkołę do konkursu (ok. 3 dni przed konkursem). W dniu konkursu 

nauczyciele dbają o prawidłowy przebieg konkursu w swojej szkole (godzinę każda szkoła ustala 

indywidualnie). Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 45 min.  

 

*Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie klauzuli RODO przez rodzica/opiekuna 

ucznia (zostanie przesłana drogą mailową wraz z testami).  

 

Etap eliminacji: 

Etap ten odbywa się dn. 16. 03. 2023 r. (godzina ustalana indywidualnie przez każdą szkołę). Nie ma 

limitu osób chcących wziąć udział w konkursie, a nauczyciele samodzielnie sprawdzają testy swoich 

uczniów, wyłaniając spośród nich 1 najlepszy wynik z każdej klasy. Nauczyciele przesyłają wyniki 

uczniów, którzy otrzymali najwięcej punktów na adres kamila@zsomaleczyn.pl do dnia 24.03.2023 

r.  
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Etap gminny: 

Etap ten odbywa się dn. 13. 04. 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie. Czas 

przeznaczony na tę część to 45 min. Po napisaniu testów konkursowych prace zostają sprawdzone 

przez komisję składającą się ze wszystkich przybyłych nauczycieli. Następnie odbywa się ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród.  

 

V. ZAKRES PROGRAMOWY: 

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka angielskiego z PSP w Małęczynie. 

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej.  

 

VI. NAGRODY 

Nagrody przewiduje się za I, II, oraz III miejsce w każdej kategorii. Wszystkim uczniom, którzy 

zakwalifikują się do etapu gminnego zostaną przyznane dyplomy.  

 

 

 

Organizatorzy: 

Kamila Gromska 

Magdalena Dąbrowska 


