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REGULAMIN  

IV  POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

„ENGLISH AROUND ENGLISH- SPEAKING COUNTRIES” 

tegoroczna edycja  „ENGLISH AROUND IRELAND” 

dla uczniów szkół gimnazjalnych i siódmych klas szkoły podstawowej 

 
 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  29 stycznia 2002 r. w sprawie  

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,  

poz. 125 ze zmianami). 

 

I  Organizatorzy konkursu: 

 

 Organizatorem Powiatowego Konkursu języka angielskiego „ENGLISH AROUND 

ENGLISH – SPEAKING COUNTRIES” jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Zamoyskiego w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej  

ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna 

 Konkursowi patronuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

 Fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz wydawnictwo językowe 

Macmillan 

 

II  Cele konkursu: 

 

1. Wspieranie  i  rozwijanie  uzdolnień,  zainteresowań,  ciekawości  poznawczej i 

twórczego działania uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy, a także 

sięganie po różnorodne media i źródła informacji. 

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

3. Sprawdzenie swoich dotychczasowych umiejętności i wiedzy o Irlandii. 

4. Rozwijanie  u  uczniów  umiejętności  wykorzystywania  posiadanych  wiadomości  

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.  

5. Nawiązanie i pogłębienie współpracy między Zespołem Szkół im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka w Łęcznej i szkołami gimnazjalnymi i podstawowymi w powiecie 

łęczyńskim. 

6. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 
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III  Tematyka konkursu dotyczy Irlandii: 

 

1. Kultura. 

2. Święta i tradycje. 

3. Ważne wydarzenia z historii. 

4. Środowisko geograficzne, znane miejsca i miasta. 

5. Sławne osoby. 

 

IV  Warunki uczestnictwa: 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej lub uczeń klasy 

siódmej szkoły podstawowej powiatu łęczyńskiego. Ze względów organizacyjnych 

nie więcej niż 3 reprezentantów z każdej szkoły. 

2. Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 18 maja 2018 r. na 

adres mailowy: konkurs.english.LO@wp.pl 

3. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w gimnazjum i szkole 

podstawowej. 

4. W konkursie uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań 

zamkniętych i sprawdza podstawową wiedzę z zakresu geografii, kultury i historii 

Irlandii. 

5. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut. 

6. W  czasie  przeprowadzania  testu konkursowego  nie  wolno  używać słowników, 

telefonów  komórkowych, wykonywać zdjęć oraz filmów. 

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu konkursu. 

8. Udział uczniów w konkursie „ENGLISH AROUND IRELAND ”  jest dobrowolny. 

9. Informacje na temat konkursu są również zamieszczone na stronie internetowej  

Zespołu Szkól im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej: www.kkjagiellonczyk.pl Wszelkie 

dodatkowe informacje na temat IV Powiatowego Konkursu języka angielskiego 

„ENGLISH AROUND IRELAND” będą przekazywane zainteresowanym drogą 

elektroniczną (e-mail).  

10. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna. 

 

V  Termin konkursu: 

 

Konkurs odbędzie się 28 maja 2018r. o godzinie 10.00, w szkole przy ul. Bogdanowicza 9 w 

Łęcznej.  

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

regulaminu konkursu. 

 Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziano atrakcyjne nagrody. Dla 

pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa. 

 Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia udziału w konkursie. 

 Załącznik nr 2 – Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Powiatowego 

Konkursu z języka angielskiego „ENGLISH AROUND IRELAND”.  

 

Organizatorzy konkursu zapewniają dobrą zabawę oraz miłą atmosferę!!! 

http://www.kkjagiellonczyk.pl/
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE 

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ ENGLISH AROUND IRELAND” 

organizatorem którego jest  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego 

w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 

            pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łęcznej 

 

NAZWA i ADRES SZKOŁY:  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

TELEFON  i  E-MAIL SZKOŁY :  

……………………………………………………………………………………………  

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY :  

……………………………………………………………………………………………  

TELEFON KONTAKTOWY NAUCZYCIELA   i    E-MAIL:  

……………………………………………………………………………………………  

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa 

1.   

2.   

3.   
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Załącznik nr 2 

 

 

Protokół 

z posiedzenia Komisji Konkursowej Powiatowego Konkursu 

z języka angielskiego 

”ENGLISH AROUND IRELAND” 
 

 

Dnia …………………………………….. komisja w składzie:  

1. …………………………………………………  -  przewodniczący/a komisji  

2 ………………………………………………….  -  członek komisji  

3. …………………………………………………  -  członek komisji  

 

dokonała oceny testu konkursowego oraz wytypowała trzech uczniów z 

najlepszym wynikiem.  
 

Łącznie było …......... uczestników.  

 

Najlepsi uczniowie:  

 

1. ......................................................................., zdobył/a I miejsce.  

2. ......................................................................., zdobył/a II miejsce.  

3. ......................................................................., zdobył/a III miejsce.  

 

Podpisy członków komisji:  

 

1. ….........................................................  

2. …......................................................... 

3. …......................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


