
REGULAMIN  

II GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 

„ENGLISH VOCABULARY MASTER” 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 1. Organizator  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. J. Cz. Tajcherta w Czuryłach, a 

osobami odpowiedzialnymi: p. Monika Tymińska oraz p. Katarzyna Kozak, nauczycielki 

języka angielskiego.  Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Zbuczyn, 

Pana Huberta Pasiaka. 

2. Sposoby zgłaszania szkół do konkursu 

Zgłoszenie prosimy przesyłać do dn. 13 kwietnia 2022 roku: 

 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora: 

szkolaczuryly@poczta.onet.pl 

      lub na adres e-mail organizatora: tyminska@op.pl  

3. Terminarz Konkursu Języka Angielskiego 

 Każda szkoła we własnym zakresie przeprowadza etap szkolny. Za jego organizację 

i przeprowadzenie odpowiada Dyrektor Szkoły oraz powołana przez niego Szkolna Komisja 

Konkursowa, w której skład wchodzą przewodniczący i dwóch nauczycieli. 

 Szkolna Komisja Konkursowa przygotowuje test. 

 Do etapu gminnego konkursu każda szkoła ma możliwość zgłoszenia max. 4 osób: 2 osoby 

ze szkoły podstawowej kl. 4-6 i 2 osoby ze szkoły podstawowej kl. 7-8.  

 Do 13 kwietnia 2022 roku należy przesłać do organizatora formularz zgłoszeniowy 

(sposoby zgłaszania w § 2 ) 

 22 kwietnia 2022 roku o godz. 13:30 odbędzie się etap gminny w SP w Czuryłach. 

 Przewiduje się ok. 45 minut na napisanie testu. W tym czasie nauczyciele udadzą się 

na przerwę kawową. 

 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 29 kwietnia 2022 

roku w siedzibie organizatora. 

 Konkurs zakończy się wspólną sesją zdjęciową uczestników konkursu (prosimy  

o dostarczenie zgody rodzica na zamieszczenie zdjęcia Państwa ucznia w mediach). 

4. Cele Konkursu  

1. Promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego oraz chęci pogłębiania swojej 

wiedzy. 

2. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z rówieśnikami. 

3. Popularyzowanie nauki języka angielskiego. 

4. Pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami na terenie gminy. 

5. Uczestnicy Konkursu  

1. Konkurs zorganizowany jest dla uczniów szkół podstawowych gminy Zbuczyn. 

6. Zakresy wiedzy i umiejętności 



1. Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza z zakresu treści zawartych w podstawie 

programowej dla klas IV-VIII szkoły podstawowej z języka angielskiego – tematy 

przewodnie w tym roku to „żywienie” oraz „życie prywatne”. 

2. Uczestnicy rozwiązują test składający się z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru 

oraz pytań otwartych (sprawdzających znajomość słownictwa oraz kompetencji czytania 

ze zrozumieniem w podanej tematyce).  

7. Zwycięzcy 

1. Zwycięzcami są 3 osoby z najlepszym wynikiem punktowym w kategorii: szkoła 

podstawowa kl. 4-6 i 3 osoby z najlepszym wynikiem punktowym w kategorii: szkoła 

podstawowa kl. 7-8. Łącznie 6 uczniów i te osoby otrzymują nagrody. Pozostali uczestnicy 

otrzymują dyplomy za udział. Opiekunowie otrzymują podziękowania za przygotowanie 

uczniów. 

2. W przypadku takiego samego wyniku dwóch lub więcej uczestników przewidziana jest 

dogrywka. Jej wynik decyduje o wygranej i jest ostateczny. 

Wszelkich informacji o konkursie udziela organizator konkursu – p. Monika Tymińska 

e-mail: tyminska@op.pl  

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

ŻYCZYMY SUKCESÓW! 

 

 

 


