
REGULAMIN 
GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

 

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jana Kochanowskiego przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących już po raz trzeci organizuje Gminny Konkurs 

Języka Angielskiego dla klas IV-VI. Z tego tytułu serdecznie 

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich uczniów, 

którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim. 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem. 

 

I. ORGANIZATOR: 

Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego jest 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących 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 klasy szkół 

podstawowych z terenu gminy Gózd. Testy zostaną przygotowane w 

trzech wersjach – dostosowane odpowiednio do poziomu uczniów.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły 

przesyłają na adres mailowy kamcia252@wp.pl lub telefonicznie pod 

nr 48 3655454 najpóźniej do dnia 1. 02. 2017 r.  

 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:  

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym 

i gminnym.  

 

Etap I  

Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym 

zakresie. Materiały do etapu szkolnego w formie testów zostaną 

przekazane do szkół, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie 

(każda szkoła kopiuje potrzebną ilość egzemplarzy). Szkoły biorące 

udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu w 

dniu 7. 02. 2017 r. Czas trwania eliminacji to 60 minut. Liczba 

uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona.  
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Z każdej klasy należy wybrać max. 2 osoby z najlepszymi wynikami 

(jeśli np. w danej szkole jest 2 klasy czwarte, to szkoła może zgłosić 

do konkursu max. 4 osoby z klas czwartych itd.). Liczbę uczniów 

zakwalifikowanych do etapu gminnego należy przesłać lub podać 

telefonicznie do dnia 3. 03. 2017 r.    

 

Etap II  

Finał konkursu odbędzie się dnia 14 marca 2017 r. o godz. 9:00  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie. Czas trwania 

tego etapu to 60 min. 

 

W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do 

zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną 

powiadomieni przed finałem konkursu. 

 

V. ZAKRES PROGRAMOWY  

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka 

angielskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie. 

 

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego 

w szkole podstawowej. Tematyka zadań, z którymi zmierzą się 

uczestnicy konkursu nie wykracza poza typowe zagadnienia 

realizowane we wszystkich podręcznikach języka angielskiego dla 

gimnazjum. 

Zadania sprawdzać będą wiedzę i umiejętności z zakresu:  

 gramatyki  



 słownictwa  

 rozumienia tekstu czytanego  

 reagowania językowego  

 

VI. NAGRODY  

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa 

w konkursie.  

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 


