
 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego 
w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Golinie Wielkiej 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
§ 1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego jest Szkoła 
Podstawowa im. A. Fiedlera w Golinie Wielkiej. 
 
§ 2. Cele Konkursu: 
 
1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego 

uczenia się, rozwijania umiejętności językowych jak również umiejętności 
posługiwania się technologiami informacyjnymi oraz pozyskiwania i przetwarzania 
informacji. 

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we 

współzawodnictwie z innymi uczniami. 
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów nie tylko w kwestii języków obcych, ale również 

korzystania z technologii TIK. 
5. Podniesienie samooceny uczniów. 
 
 
§ 3. Uczestnictwo w Konkursie: 
 
1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych klas 4-6 w Golinie 

Wielkiej, Bojanowie, Gościejewicach. 
2. Wstępną decyzję o zakwalifikowaniu pracy i przesłaniu jej do organizatora Konkursu 

podejmuje nauczyciel języka angielskiego w każdej ze Szkół biorących udział 
w Konkursie. 

3. Prace na konkurs należy przesłać koordynatorowi Konkursu (Katarzyna Pawlak-
Donke) w terminie do 14.04.2019 drogą mailową na adres: norsk122@interia.pl. 

4. Lista laureatów Konkursu zostanie podana na stronie internetowej organizatora 
Konkursu. 

5. Informacje o Konkursie będą podane na stronie internetowej organizatora Konkursu. 
 
 
§4. Termin Konkursu: 
 
1. Prace konkursowe należy przesłać do 14.04.2019. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie listy laureatów nastąpi 16.04.2019. 



 

 
§ 5. Forma Konkursu: 
 
1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie prezentacji w programie Power 
Point przedstawiającej obyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi na Wyspach 
Brytyjskich. 
2. Prezentacja powinna zawierać (minimalnie 10) 10–15 slajdów. 
  
 
 
§ 6. Nagrody: 
 
1. Osoby zakwalifikowane uzyskują cząstkową ocenę celującą za aktywność z języka 
angielskiego. 
2. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody. 
5. Przekazanie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników Konkursu. 
 
 
§ 7. Postanowienia końcowe: 
 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora Konkursu. 
2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin 
i opisane w nim warunki uczestnictwa. 
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania 
wyników. 
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 
decydujący głos ma Komisja Konkursowa. 
5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku 
wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez 
umieszczenie ich na stronie internetowej organizatora Konkursu.   
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