
      

 

Regulamin  

V Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Uczniów Szkół 

Podstawowych i Gimnazjalnych 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. V Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Uczniów Szkół Podstawowych 

i Gimnazjalnych, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum 

Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, zwane dalej Organizatorem.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych oraz klas 

siódmych i ósmych szkół podstawowych z gmin w obrębie powiatu niżańskiego, uczący 

się języka angielskiego i/lub niemieckiego. 

3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: język angielski i język niemiecki. Uczestnicy 

startują w jednej, wybranej przez siebie kategorii. 

4. Konkurs jest dwuetapowy: 

1) etap szkolny, 

2) etap powiatowy. 

5. Etap szkolny przeprowadzany jest przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora w każdej szkole, biorącej udział w Konkursie. 

6. Etap powiatowy przeprowadzany jest przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. 

7. Informacja o terminie przeprowadzenia Konkursu podawana jest do wiadomości 

publicznej minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem przeprowadzenia 

etapu szkolnego. Zaproszenia do udziału w Konkursie wysyłane są do Dyrektorów szkół 

pocztą. 

 

§2 

Cele konkursu 

1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim i językiem 

niemieckim. 

2. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych. 

3. Wzbogacanie wiedzy o kulturze i życiu codziennym Wielkiej Brytanii, Stanów 

Zjednoczonych, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 

4. Doskonalenie metod i form pracy z młodzieżą uzdolnioną. 

5. Integracja uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół podstawowych powiatu niżańskiego 

z niżańskim liceum. 

6. Promocja szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu niżańskiego oraz Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. 

 



      

 

§3 

Przebieg etapu szkolnego 

1. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniom i nauczycielom informację o zasadach i regulaminie 

Konkursu oraz powołuje Szkolną Komisję Konkursową. 

2. Dyrektor Szkoły odpowiada za uzyskanie pisemnej zgody od rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów na ich udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych 

dla celów Konkursu.  

3. Szkolna Komisja Konkursowa ustala zasady wyłonienia maksymalnie 4 uczniów, którzy 

wezmą udział w etapie powiatowym. Z każdego typu szkoły może wziąć udział 

maksymalnie dwóch uczniów z języka angielskiego i dwóch uczniów z języka 

niemieckiego. 

4. Jeżeli liczba uczniów chętnych do udziału w Konkursie jest mniejsza niż dwóch z każdego 

języka z każdego typu szkoły, Szkolna Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o 

zakwalifikowaniu w/w uczniów do etapu powiatowego bez konieczności przeprowadzania 

etapu szkolnego. 

 

5. Dyrektor szkoły sporządza listę uczestników eliminacji szkolnych zakwalifikowanych do II 

etapu Konkursu (Formularz zgłoszenia szkoły, Załącznik nr 1A dla uczniów szkół 

podstawowych i/lub 1B dla uczniów szkół gimnazjalnych) oraz przesyła ją w terminie do 

dnia 28 stycznia 2019 r. listownie na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 

Czarnieckiego w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko, faksem: 15 841 20 31 lub 

mailowo na adres: seklonisko@wp.pl.  

 

§4 

Przebieg etapu powiatowego 

1. Etap powiatowy odbędzie się 7 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. 

2. Zakwalifikowani uczniowie zgłaszają się pod opieką nauczyciela danej szkoły.  

3. Etap powiatowy składa się  wyłącznie  z części  pisemnej, która polega na rozwiązaniu 

testu leksykalno-gramatycznego z elementami wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych 

lub  niemieckojęzycznych. Test dla gimnazjalistów zawiera również zadania 

sprawdzające znajomość środków językowych, a test dla uczniów szkół podstawowych -  

znajomość środków i funkcji językowych. Jedno z zadań zawiera elementy opisu 

ilustracji. Na napisanie testu przeznacza się 60 minut.  

4. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających 

samodzielność odpowiedzi. 

5. Po zakończeniu konkursu, Organizator i powołana Komisja Konkursowa oceniają prace 

pisemne uczestników oraz wyłaniają zwycięzców w poszczególnych kategoriach.  

6. W przypadku dwóch pierwszych miejsc i uzyskania takiej samej liczby punktów przez 

dwóch lub więcej uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

rundy dodatkowej w postaci krótkiego quizu kulturowego celem wyłonienia Laureata. 

 



      
 

§5 

Nagrody 

1. Dwoje najlepszych uczestników etapu powiatowego w każdej kategorii oraz z każdego 

typu szkoły otrzymuje tytuł Laureata Konkursu.  

2. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego otrzymują pamiątkowe dyplomy, a Laureaci 

Konkursu dodatkowo nagrody rzeczowe. 

 

§ 6 

Terminarz Konkursu 

1. Etap szkolny – do 20 stycznia 2019 roku. 

2. Zgłoszenie uczestników do udziału w etapie powiatowym Konkursu – do 28 stycznia 

2019 roku. 

3. Etap powiatowy - 7 lutego 2019 r. o godz. 10.00. 

4. Ogłoszenie wyników – 7 lutego 2019 r. o godz. 13.00. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia 

Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie i w prasie imion, 

nazwisk, zdjęć oraz informacji o Laureatach Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w  Regulaminie Konkursu. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt. 

6. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu udziela Pani Aneta Szybka 

– nauczyciel języka angielskiego Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, e-mail: 

aneta_krason@interia.pl. 

7. Wszelką korespondencję związaną z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Plac Wolności 3, 37-

400 Nisko; tel.(fax) 15 841 20 31, e-mail: seklonisko@wp.pl 

 

Wszystkie informacje na temat Turnieju będą na bieżąco zamieszczane na stronie 

internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku: www.lo.nisko.pl. 

 

  

http://www.lo.nisko.pl/


      

 

§6 

Zakres wymaganej wiedzy 

1. Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie Konkursu oparty jest na 

„Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego” w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych oraz na 

„Podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego 

dla szkoły podstawowej” w przypadku uczniów szkoły podstawowej .  

2. Tematyka: 

  Człowiek (wygląd zewnętrzny i cechy charakteru); spędzanie czasu wolnego (np. 

sport, hobby, zainteresowania, zakupy, muzyka, film). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Załącznik  nr 1A  do Regulaminu 

 

 

………………………..………… 
 ……………………., dnia ………………. 

(pieczątka szkoły)  

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW ZE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

do II Etapu V Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Uczniów Szkół 

Podstawowych i Gimnazjalnych 

 

1. Dyrektor (proszę podać pełną nazwę szkoły) 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

przekazuje listę uczniów zakwalifikowanych do II Etapu V Powiatowego Konkursu Języków 

Obcych dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

2. Szkolna Komisja Konkursowa zakwalifikowała do udziału w II Etapie Konkursu 

następujących uczniów: 

 

- w zakresie języka angielskiego: 

IMIĘ I NAZWISKO KLASA 
IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA 

 
 

 

 
 

 

 

 

- w zakresie języka niemieckiego: 

IMIĘ I NAZWISKO KLASA 
IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 ……………………………………………. 

 Dyrektor Szkoły 



      
 

Załącznik  nr 1B  do Regulaminu 

 

 

………………………..………… 
 ……………………., dnia ………………. 

(pieczątka szkoły)  

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW ZE SZKOŁY 

GIMNAZJALNEJ 

do II Etapu V Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Uczniów 

Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

 

3. Dyrektor (proszę podać pełną nazwę szkoły) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

przekazuje listę uczniów zakwalifikowanych do II Etapu V Powiatowego Konkursu 

Języków Obcych dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

4. Szkolna Komisja Konkursowa zakwalifikowała do udziału w II Etapie Konkursu 

następujących uczniów: 

 

- w zakresie języka angielskiego: 

IMIĘ I NAZWISKO KLASA 
IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA 

 
 

 

 
 

 

 

 

- w zakresie języka niemieckiego: 

IMIĘ I NAZWISKO KLASA 
IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 ……………………………………………. 

 Dyrektor Szkoły 



      
 

Załącznik  nr 2  do Regulaminu 

 

 

 

 

………………………..………… 
Nisko, dnia ………………. 

(pieczątka Organizatora)  

 
 

 

PROTOKÓŁ  

z przebiegu II Etapu  

V  Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Uczniów Szkół 

Podstawowych i Gimnazjalnych 

 

1. Skład Komisji Konkursowej: 

 

IMIĘ I NAZWISKO  PEŁNIONA FUNKCJA 

 przewodniczący 
 

 członek komisji 
 

 członek komisji 
 

 członek komisji 
 

 członek komisji 
 

 członek komisji  

 członek komisji  

2. Liczba szkół uczestniczących w II Etapie Konkursu ……………….. . 

3. Komisja Konkursowa po II Etapie Konkursu ustaliła następującą kolejność 

Laureatów: 

 

Szkoły podstawowe: 

 

- w zakresie języka angielskiego: 

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO LICZBA PUNKTÓW SZKOŁA 

I 

  

 

II 

  

 

 

  



      
 

- w zakresie języka niemieckiego: 

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO LICZBA PUNKTÓW SZKOŁA 

I 

  

 

II 

  

 

 

Szkoły gimnazjalne:  

 

- w zakresie języka angielskiego: 

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO LICZBA PUNKTÓW SZKOŁA 

I 

  

 

II 

  
 

 

 

- w zakresie języka niemieckiego: 

MIEJSCE IMIĘ I NAZWISKO LICZBA PUNKTÓW SZKOŁA 

I 

  

 

II 

  

 

  

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej : 

  

 

…………………………………………….  

……………………………………………. 

 

…………………………………………….  

…………………………………………….  

…………………………………………….  

…………………………………………….  

 


