
 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego 

„English Master” 

1. Informacje ogólne: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. A. Brandta w Kurnosie Drugim. 

Partnerami konkursu są Szkoła Językowa Centrum Helen Doron oraz Społeczna 

Akademia Nauk z siedzibą w Bełchatowie. 

Organizator powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele 

języka angielskiego przygotowujący uczestników oraz konsultant ze szkoły językowej. 

Konkurs skierowany jest  tylko do uczniów klas 8 szkół prowadzonych przez Gminę 

Bełchatów.   

Do udziału w konkursie każda szkoła może wytypować max. 3 uczniów. 

2. Cele konkursu: 

a. Motywowanie młodzieży do nauki języka angielskiego. 

b. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 

c. Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. 

d. Pogłębianie współpracy między szkołami z terenu Gminy Bełchatów. 

e. Wyłonienie najlepszego „ucznia-anglisty” ze szkół prowadzonych przez Gminę 

Bełchatów. 

f. Przygotowanie do osiągnięcia lepszego wyniku podczas egzaminu ósmoklasisty.  

3. Zakres wiedzy i umiejętności: 

a. Zadania konkursowe obejmują treści podstawy programowej nauczania języka 

angielskiego dla szkoły podstawowej oraz treści poza nie wykraczające . 

b. Uczniowie otrzymują do rozwiązania testy leksykalno- gramatyczne zawierające 

pytania zamknięte i otwarte. Test zawiera również elementy wiedzy 

kulturoznawczej o Wielkiej Brytanii. 

c. Testy zostaną przygotowane przez konsultanta lub niezależną komisję.  

4. Przebieg konkursu: 

a. Listę uczestników – 3 reprezentantów placówki -  wraz ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb konkursu należy przesłać na skrzynkę mailową 

organizatora (spkurnos2@o2.pl) do dnia 07.05.2021r. 

b. Konkurs odbędzie się  12.05.2021r o godz.10.00 w sali gimnastycznej 

organizatora z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych w związku                                      

z ewentualnie jeszcze trwającą pandemią - Covid 19. 

c. Uczestnikom konkursu zostaną przyporządkowane kody. 
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d. Szczegółowe zasady kodowania, zaznaczania odpowiedzi i czasu pracy z testem 

zostaną przedstawione przed przystąpieniem do konkursu. 

5. Wyniki i ustalenia końcowe: 

a. Komisja  po sprawdzeniu i rozkodowaniu prac sporządza listę wyników i protokół 

z przebiegu ze wskazaniem laureatów konkursu. 

b. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu. 

c. Nagrody – miejsce I – statuetka  „English Master”, nagroda rzeczowa, dyplom; 

miejsca II - III – nagrody rzeczowe, dyplom; dla pozostałych uczestników dyplomy. 

d. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator 

6. Dane kontaktowe do Organizatora: 

Małgorzata Terlicka – nr tel. 797 744 791 

 


