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I. Organizator 
 

Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „English for All” jest 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie. 
 

II. Cele konkursu 
 
 motywowanie do rozwijania wiedzy oraz sprawności językowych, 
 rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz twórczego działania, 
 rozwijanie zainteresowania językiem angielskim oraz historią, kulturą i tradycją 

krajów anglojęzycznych, 
 rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz 

umiejętności, 
 stworzenie możliwości honorowego współzawodnictwa na terenie gminy, 
 promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli oraz szkół.  

 
III. Forma konkursu 

 
Konkurs odbywa się na dwóch poziomach: 
 

 poziom I – klasy 4-6, 
 poziom II – klasy 7-8. 

 
Na każdym poziomie, konkurs składa się z dwóch etapów: 
 

 etap I – przeprowadzany jest w szkole macierzystej, 
 etap II (finał) – przeprowadzany jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Wojska Polskiego w Gniewkowie (organizator konkursu). 
 

Etap I posiada formę zadań testowych w postaci arkusza przesłanego drogą 
elektroniczną przez organizatora w dniu przeprowadzenia konkursu. Czas na rozwiązanie 
testu wynosi 45 minut. 



Komisja konkursowa I etapu dokonuje sprawdzenia prac, zgodnie z przesłanym przez 
organizatora kluczem odpowiedzi. Następnie przesyła listę finalistów wraz z 
formularzami uczestnictwa (Załącznik 1)   
Etap II (finał) posiada formę otwartą. Każdy z finalistów losuje 1 temat z puli tematów 
konkursowych udostępnionych przez organizatora konkursu wraz z listą finalistów. 
Następnie ma 2 minuty na przygotowanie się do wypowiedzi ustnej i kolejne 2 minuty na 
jej zaprezentowanie.    
 

IV. Zakres materiału  
 

Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej  
kształcenia ogólnego z języka angielskiego dla szkół podstawowych, poszerzone o 
wiadomości z zakresu kultury, historii i tradycji krajów anglojęzycznych. 

 
V. Zasady uczestnictwa 

 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI (poziom I) oraz VII-VIII (poziom II).  
Uczniowie z najwyższymi wynikami zostaną zaproszenie do etapu finałowego, który 
odbędzie się w lutym 2022 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w 
Gniewkowie.  

 
VI. Terminarz konkursu 

 
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do 10 grudnia 2021 na adres email: 
sekretariat@sp1gniewkowo.home.pl .  
I etap konkursu odbędzie się 21 grudnia 2021 o godzinie 10:00 w szkołach macierzystych 
uczniów. 
II etap konkursu (finał) odbędzie się w lutym 2022 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Wojska Polskiego w Gniewkowie przy ulicy Toruńskiej 40.  
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny przeprowadzenia 
konkursów ze stosownym wyprzedzeniem.  

 
VII. Komisja konkursowa 

 
Komisja konkursowa podczas I etapu wybierana zostaje przez Dyrektora danej szkoły, 
biorącej udział w konkursie.  
 
Przewodniczącym komisji konkursowej podczas II etapu jest dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Gniewkowie mgr Marlena Wojdylak 
 
Członkami komisji konkursowej podczas II etapu są mgr Monika Skrajna oraz mgr Paweł 
Skrajny 

 
VIII. Nagrody 

 
 dyplom uczestnictwa dla każdego finalisty konkursu, 
 nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca w finale konkursu, 
 nagroda rzeczowa za zajęcie II miejsca w finale konkursu, 
 nagroda rzeczowa za zajęcie III miejsca w finale konkursu, 
 satysfakcja własna oraz uznanie w oczach nauczycieli prowadzących – bezcenne. 

 
IX. Postanowienia końcowe 

 

mailto:sekretariat@sp1gniewkowo.home.pl


1. Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i 

opisane w nim zasady uczestnictwa. 

2. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach z 

uwzględnieniem zasady samodzielności. 

3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 

do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania konkursu w związku 

z bezpieczeństwem epidemicznym bądź z innymi przyczynami organizacyjnymi.  

5. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  

decydujący głos ma Komisja Konkursowa.  

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Wojska Polskiego w Gniewkowie: http://www.sp1gniewkowo.home.pl/ . 

7. Organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku  

wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez  

umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły. 
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Załącznik nr 1 

 

                                     FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„ENGLISH FOR ALL” 

 

 

imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………………….…..………… 

 

klasa: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

nazwa i numer szkoły: ………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………… (imię i nazwisko 

dziecka) w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.  Wyrażenie zgody na udział 

mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego konkursu. 

 

 ……………………………………………………..…………………… 

                  (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

                                                 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie 

imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły) oraz jego wyników konkursu (ilości zdobytych 

punktów-procentów) przez organizatora konkursu, tj. Szkołę Podstawową nr 1 im. Wojska Polskiego 

w Gniewkowie. 

                                       

 ……………………………………………………..…………………… 

                        (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

*niepotrzebne skreślić 


