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                Patronat, patronat honorowy: 

 Honorowy patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty  

 Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie 

 Lobos Kserodruk Kraków 

 Park Wodny Kraków 

 

 

Regulamin VI Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas IV Szkół Podstawowych 
o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa 

Co nas otacza… Świat zwierząt. 
 

I. ORGANIZATORZY, PATRONAT 
   Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie 

 Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie 

 Biblioteka Kraków 

 Rada Dzielnicy II m. Krakowa 

II. CELE 
Konkurs ma na celu: 

 Podnoszenie poziomu umiejętności językowych 

 Oswojenie uczniów z formą konkursów i sprawdzianów wiadomości 

 Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego 

 Aktywizacja wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania j. angielskim 

 Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym 

III. ADRESACI 
 

W konkursie biorą udział uczniowie klas IV ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Krakowa. Szkoła jest zobowiązana 
przekazać uczniom i ich rodzicom informację o organizacji Konkursu, a także ściśle stosować przepisy jego regulaminu.  
 

IV. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

I etap konkursu — eliminacje szkolne  
Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole macierzystej uczniów do 22.05.2018r. przez Komisję Konkursową, którą powołuje Dyrektor 
szkoły. Testy konkursowe dostarczy organizator drogą e-mailową na adres podany w karcie zgłoszeniowej po jej otrzymaniu.  
Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest: 

 wypełnienie najpóźniej do 21 maja 2018r. i dostarczenie karty zgłoszeniowej potwierdzając tym samym przystąpienie szkoły 
do konkursu. Sposób dostarczenia karty zgłoszeniowej: 

- na adres e-mail: sawg.krakow@gmail.com lub spnr38@poczta.onet.pl  
- osobiście w formie papierowej do sekretariatu SP 38 w Krakowie, ul. Francesco Nullo 23 

 wydruk testów dla uczniów uczestniczących w I etapie  

 przeprowadzenie testu najpóźniej do 22.05.2018r.; sprawdzenie testów wg własnego klucza – test nie ma pływu na dalsze 
etapy konkursu. 

 wyłonienie spośród wszystkich uczestników z danej szkoły uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku 
takiej samej liczby punktów u większej ilości uczniów niż szkoła może wytypować zgodnie z poniższą tabelą, dogrywkę 
przygotowuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa  

 Ilość uczniów mogąca zakwalifikować się do II etapu 

jeden oddział klasy IV 2 uczniów ze szkoły 

dwa oddziały klasy IV 4 uczniów ze szkoły 

trzy oddziały klasy IV 5 uczniów ze szkoły 

każdy następny oddział klasy IV + 1 uczeń ze szkoły za każdy oddział 
 

 sporządzenie protokołu przeprowadzenia konkursu (patrz załącznik nr 2) 

 dostarczenie protokołu w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2018r.  
- na adres e-mail: sawg.krakow@gmail.com lub spnr38@poczta.onet.pl  
- osobiście w formie papierowej do sekretariatu SP 38 w Krakowie, ul. Francesco Nullo 23 

 przekazanie uczniom zakwalifikowanym do II etapu wzoru oświadczenia dla rodziców (załącznik 3) 
 

Uczniowie w I etapie rozwiązują test pisemny.  

 za prawidłowe rozwiązanie testu uczeń może uzyskać maksimum 30 punktów, czas trwania testu: 40 minut  

 wszystkie szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji szkolnych w wyznaczonym terminie  

 w skład komisji szkolnej wchodzą przedstawiciele wybrani przez Dyrektora danej szkoły.  
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II etap konkursu – międzyszkolny 

 do II etapu przystępują uczniowie wyłonieni przez Szkolą Komisję Konkursową w drodze eliminacji szkolnych. 

 termin II etapu: 25.05.2018r, godz. 8:45. Uczestnicy muszą przybyć najpóźniej o godz. 8:30 
Organizator może w uzasadnionych przypadkach zmienić godzinę rozpoczęcia konkursu bądź podzielić szkoły biorące 
udział w II etapie na dwie tury ze względu na liczbę uczestników. 

 w II etapie uczniowie rozwiązują test pisemny, za który uzyskują maksimum 50 punktów 

 czas trwania testu 2 x 35 minut  

 część 1: test zamknięty, część 2: test z gramatyki. 

 listę uczestników zakwalifikowanych do finału ogłosi komisja konkursowa przeprowadzająca II etap do tygodnia od jego 
zakończenia.  

 lista finalistów wysłana zostanie do szkół drogą e-mailową 

 do etapu finałowego spośród wszystkich uczniów biorących udział w II etapie zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy 
zajęli miejsca I-VII 

 uczniowie na konkurs obowiązkowo przynoszą 2 czarne długopisy, legitymację szkolną oraz zgodę podpisaną przez 
rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych i umieszczenie zdjęć z konkursu na 
stronach internetowych podmiotów organizujących konkurs.  

 wzór protokołu dla Komisji II etapu stanowi załącznik nr: 4(1), 4(2), 4(3) niniejszego regulaminu. 

Do przeprowadzenia II etapu konkursu powołana zostanie Komisja w składzie:  

 nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 38  w Krakowie 

 pracownicy Biblioteki Kraków 

 nauczyciele i pracownicy ze Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie 

III etap konkursu - finał  

Finał konkursu odbędzie się w ustalonym przez organizatorów miejscu i składać się będzie z dwóch części. Część pierwsza to krótka 
prezentacja multimedialna przygotowana w programie Power Point w języku angielskim stworzona i opowiedziana przez ucznia z listy 
podanych tematów. Część druga — krótki test – pytania do anglojęzycznego tekstu literackiego. 

 termin finału: wtorek, 08.06.2018r., godz. 9.30 

 czas trwania prezentacji — max 3 minuty  

 czas trwania testu — 20 minut.  

 o kolejności miejsc decyduje wynik punktowy z prezentacji oraz testu.  

 za prezentację będzie można otrzymać max. 40 punktów, kolejne 20 pkt. za test. 

 uczniowie na konkurs obowiązkowo przynoszą 2 czarne długopisy, legitymację szkolną.  

 wzór protokołu dla Komisji etapu finałowego stanowi załącznik nr 5 niniejszego regulaminu.  

 system oceniania finalistów: (prezentacje będzie oceniał każdy członek Komisji Finałowej) 
 ocena merytoryczna – 0-1-2 pkt 
 sposób przedstawienia – 0-1-2 pkt 
 pytanie 1 w języku angielskim – 0-1-2-3 
 pytanie 2 w języku angielskim – 0-1-2-3 
 pytanie 3 do prezentacji w języku polskim – 0-1 
 estetyka wykonania prezentacji – 0-1 
 kreatywność – 0-1 

RAZEM: 13 pkt x 3 członków Komisji = 39 pkt. 
Oprócz tego, Komisja może przyznać dodatkowy 1 punkt za przygotowaną prezentację za szczególne osiągnięcia. Punkt jest przyznany 
tylko wtedy, jeżeli wszyscy członkowie Komisji są zgodni co do jego przydzielenia uczestnikowi finału.   

Do przeprowadzenia finału konkursu powołana zostanie komisja w składzie:  

 nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie 

 pracownik Biblioteki Kraków 

 nauczyciel ze Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po obradach komisji — ok. 30 minut po zakończeniu finału. 

W przypadku tej samej ilości punktów dwóch lub więcej finalistów, o wygranej zadecyduje dogrywka w postaci losowanych pytań 
opisowych zgodnych z podstawą programową dla danego wieku. 
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V. MIEJSCA PRZEPROWADZENIA ETAPÓW 
 

 Eliminacje szkolne - macierzysta szkoła uczestników konkursu  

 II etap - Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Francesco Nullo 23, Kraków  

 Finał - miejsce ogłoszone przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy II najpóźniej w dniu II etapu.  
 

VI. ZAKRES MATERIAŁU 

Słownictwo  

 Rodzina 

 Przedmioty w klasie 

 Przedmioty szkolne 

 Pomieszczenia w domu 

 Action verbs 

 Zwierzęta 

 Części ciała zwierząt 

 Przymiotniki opisujące ludzi i rzeczy 

 Czasowniki codziennej rutyny 

 Hobby 

Gramatyka 
• Czasownik „be” – zdania twierdzące, 

pytające, przeczące 
• Dopełniacz saksoński (possessive ‘s) 
• Zaimki pytające: what, when, where, who 
• Przyimki miejsca 
• Czasownik “can” 
• Przymiotniki dzierżawcze 
• Zaimki wskazujące 
• Present Simple 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

• Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. 
• Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa danego etapu.  
• Laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy. 
• Udział w konkursie we wszystkich etapach jest nieodpłatny. 

Lista nagród:  

• Wyjazd na obóz z SAW Grzegórzki (nie dotyczy obozów zagranicznych). 
• Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa za zajęcie I miejsca.  
• Nagrody rzeczowe za zajęcie II, III miejsca. 
• Upominki dla wszystkich finalistów. 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszeniowa 

Pieczęć szkoły 

 
Szkoła Podstawowa nr ………….……….……. w Krakowie, ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
tel.: …………………………………………………………………………………………………………. e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
zgłasza uczestnictwo swoich uczniów w VI Krakowskim Konkursie Języka Angielskiego o Puchar 
Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa klas IV Szkół Podstawowych 
 
Ilość klas IV: …………………………………………………………………. Uczniów łącznie: …………………………………………………………………. 

  
 
 
Nauczyciel odpowiedzialny za uczniów:  

 

Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

Kontakt tel.   ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik nr 2 

Protokół z przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu 

 
 
 
 

W dniu ……………………………………. w Szkole Podstawowej nr ……… przeprowadzono zgodnie   z regulaminem 
I etap VI Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego. Szkolna Komisja Konkursowa spośród uczestników 
wyłoniła ....………. zwycięzców: 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Ilość punktów Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz czytelne podpisy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

Pieczęć szkoły 
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Załącznik nr 3 

KARTA ZGŁOSZENIA udziału w VI Krakowskim Konkursie Języka Angielskiego 

klas IV Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa „Co nas otacza… Świat Zwierząt” 
 

 

Wyrażam zgodę na udział ______________________________________________________________________________________________ 

      (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

w VI Krakowskim Konkursie Języka Angielskiego klas IV Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa „Co nas 

otacza… Świat Zwierząt” organizowanym przez Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie, Szkołę Podstawową nr 38 im. 

Bractwa Kurkowego w Krakowie, Bibliotekę Kraków, Radę Dzielnicy II m. Krakowa. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem VI Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas IV Szkół Podstawowych o puchar 

Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa „Co nas otacza… Świat Zwierząt” i akceptuję jego warunki. 

   

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

miejscowość, data                    czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w 

Krakowie ul. Fabryczna 3, 31-553 Kraków; Szkołę Podstawową nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie ul. Pułkownika Francesco Nullo 23, 

31-543 Kraków; Bibliotekę Kraków Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków; Radę Dzielnicy II m. Krakowa aleja Ignacego 

Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia VI Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas IV Szkół 

Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa „Co nas otacza… Świat Zwierząt”. Zostałem poinformowany/a, iż moje 

dane osobowe i dane mojego dziecka będą przekazane członkom Komisji Konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców 

konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie, Szkoły 

Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie, Biblioteki Kraków; Rady Dzielnicy II m. Krakowa, a także Patronów: Małopolskiego 

Kuratora Oświaty, Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Krakowie, Lobos Kserodruk Kraków, Parku Wodnego Kraków ich profilach 

na portalu społecznościowym Facebook, na portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl, w biuletynach Rad Dzielnic oraz czasopiśmie 

„Informator Biblioteki Kraków”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem 

poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

miejscowość, data                    czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

Zgoda opiekuna prawnego  na publikację wizerunku uczestnika konkursu* 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z rozdania nagród) na: 

stronach Organizatorów i Patronów VI Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas IV Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady 

Dzielnicy II m. Krakowa „Co nas otacza… Świat Zwierząt”, ich profilach na portalu Facebook, portalach: krakowCzyta.pl i w.bibliotece.pl, 

biuletynie Rady Dzielnicy, czasopiśmie „Informator Biblioteki Kraków” w zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie. 

Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielona zostaje nieodpłatnie. 

Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania. 

 

 

    

______________________________________________________________________________________________________________ 

miejscowość, data                    czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 
* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu” nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu. 


