
Regulamin  

IV Powiatowego Konkursu  Języka Angielskiego  
dla VII i VIII klas Szkół Podstawowych  

Powiatu Kłobuckiego 
  

I.  Organizatorzy  
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Krzepicach z inicjatywy 
nauczycieli języka angielskiego.  

  
II.  Cele konkursu  

Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego, rozwijanie 
uzdolnień uczniowskich, pobudzanie ich do twórczego myślenia, 
motywowanie do samodzielnego doskonalenia sprawności językowych, 
stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji, integracja 
szkół podstawowych.  

  
III.  Udział w konkursie  

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu 
kłobuckiego.  
3. Nauczyciele z danych szkół zgłaszają uczniów do konkursu podając 
imię i nazwisko oraz adres mailowy osób biorących udział w konkursie  
i przesyłają ją w formie elektronicznej do dnia 12 maja 2021r. do 
godziny 15.00 na adres: mawrona@wp.pl .  
 

IV. Przebieg konkursu  
1. Konkurs obejmuje jeden etap.  
2. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas VII i VIII szkół 
podstawowych , chcących pogłębić oraz sprawdzić swoją znajomość 
języka angielskiego.  
3. Konkurs zostanie przeprowadzony online na platformie TEAMS  
    14 maja 2021r. Początek godz. 9.00.  
4. Konkurs będzie obejmował: znajomość idiomów, z którymi uczeń 
będzie mógł zapoznać się wcześniej z otrzymanych materiałów, 
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czytania ze zrozumieniem i znajomości struktur leksykalno – 
gramatycznych.  
5. Konkurs będzie trwał 60 minut.  
6. Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu konkursu. 
7. Testy konkursowe sprawdzane są przez nauczycieli języka 
angielskiego Zespołu Szkół w Krzepicach.  
8. Trzy osoby z najwyższą ilością punktów zajmują kolejno I, II i III 
miejsce.  
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych takich jak:  
Imię i nazwisko uczestnika i nauczyciela-opiekuna oraz dane dotyczące 
szkoły uczestnika w celu promocji szkoły i wydarzenia.  
10. Decyzja Jury jest nieodwołalna i ostateczna.  

  
V.  Nagrody  

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu przeprowadzenia 
konkursu.  
2. Nagrodami za zajęcie trzech pierwszych miejsc będą atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, które będzie można odebrać osobiście  
w Zespole Szkół w Krzepicach od dnia 18.05.2021r. 
3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy a wszyscy opiekunowie 
podziękowania za udział.  

  
VI.  Zakres materiału:  

Materiał leksykalny i gramatyczny obejmuje zagadnienia tematyczne  
w języku angielskim zawarte w podstawie programowej dla szkoły 
podstawowej na poziomie rozszerzonym.  

 


