
 
 

REGULAMIN  

I KONKURSU „ANGIELSKI NA WESOŁO”  

DLA KLAS 4-5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

SZKÓŁ PRZYJAZNYCH UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ 

 
 

I. ORGANIZATOR  

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleo  

Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie 

 

II. ZESPÓŁ DO PRAC KONKURSOWYCH 

Alexander Al-Shekly – Szkoła Podstawowa nr 321 

Magdalena Bajorek   – Szkoła Podstawowa nr 321 

Marcin Boguś – Szkoła Podstawowa nr 321 

Justyna Cudny – Szkoła Podstawowa nr 75 

Grażyna Kowalczyk – Szkoła Podstawowa nr 321 

Marzena Santorek – Szkoła Podstawowa nr 321 

 

Konsultacja: 

mgr Dorota Jabłooska – nauczyciel języka angielskiego, doradca metodyczny m.st. Warszawy 

w zakresie języków obcych, WCIES 

mgr Zofia Komorowska – terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny m.st. Warszawy  

w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, WCIES 

mgr Anna Zych – terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, WCIES 

 



 

III. CEL KONKURSU  

1. Zwiększenie motywacji uczniów.  

2. Wdrażanie uczniów do samodzielnego przeprowadzania kontroli pisanego tekstu  

3. Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.  

4. Utrwalanie zasad pisowni w języku angielskim 

5. Umożliwienie udziału w konkursie uczniom, którzy dotychczas nie mieli szans na sukces  

w innych tego typu konkursach.  

6. Rozbudzanie w uczniach pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4 i 5 szkół podstawowych.  

2. W konkursie biorą udział uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (opinia 

lub rozpoznanie Zespołu), którzy mają trudności z opanowaniem języka angielskiego  

i uczęszczający na zajęcia terapii pedagogicznej. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

4. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 11.05.2018r. 

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą uwzględniane.  

 

Formularz zgłoszenia: https://goo.gl/forms/VbRjVDVtrRSKrYX32 
 

W celu upewnienia się, czy szkoła znajduje się na liście konkursowej należy 13.05.2018r. 

sprawdzid wpisy pod adresem:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kawLMEAOzUPQ7gfiNXnWLIfYyglXCQPfOoY8Twh

xBCI/edit?usp=sharing 

W przypadku braku wpisu konieczny kontakt z organizatorem: spuzd.warszawa@gmail.com 
 

5. Z uwagi na planowane opublikowanie nazwisk zwycięzców etapu międzyszkolnego przez 

organizatorów konkursu, szkolna komisja powinna uzyskadi przechowad oświadczenia 

rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na opublikowanie imienia i nazwiska oraz 

wyników uzyskanych przez ich dziecko w etapie międzyszkolnym konkursu  

(druk organizatora).  
 

V. PRZEBIEG KONKURSU  

https://goo.gl/forms/VbRjVDVtrRSKrYX32
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kawLMEAOzUPQ7gfiNXnWLIfYyglXCQPfOoY8TwhxBCI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kawLMEAOzUPQ7gfiNXnWLIfYyglXCQPfOoY8TwhxBCI/edit?usp=sharing
mailto:spuzd.warszawa@gmail.com


1. Etap szkolny przeprowadza na terenie szkoły trzyosobowa Szkolna Komisja Konkursu 

języka angielskiego powołana przez dyrektora danej szkoły dnia 16.05.2018r. Zadania 

konkursowe zostaną przesłane drogą mailową dnia 14.05.2018r. 

2. Prace z I etapu (etapu szkolnego) są oceniane przez nauczycieli Szkolnej Komisji Konkursu 

języka angielskiego wg załączonego klucza odpowiedzi. Komisja wyłania jednego laureata 

etapu . 

    W przypadku małej ilości zgłoszeo organizator zastrzega możliwośd zwiększenia liczby 

laureatów etapu szkolnego.  

3. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu prac nie będzie można wyłonid 

osoby reprezentujących szkołę w dalszym etapie (ta sama liczba punktów), Szkolna 

Komisja Egzaminacyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia dogrywki na własnych 

zasadach, zachowując zabawowy charakter konkursu.  

4. Sytuacje wątpliwe (nie uwzględnione w kluczu odpowiedzi) Komisja Szkolna rozstrzyga  

we własnym gronie.  

5. Nazwiska laureatów etapu szkolnego konkursu należy przesład w terminie do 20.05.2018r. 

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą uwzględniane.  

Zgłoszenia laureatów etapu szkolnego: https://goo.gl/forms/NNY2wlRcRnl8vFe92 

6. Organizator Konkursu Ortograficznego zwraca się z prośbą o udział nauczycieli 

(w szczególności nauczycieli języka angielskiego) w pracach komisji II etapu konkursu 

30.05.2018r.  

7. Etap międzyszkolny odbędzie się 30.05.2018r. w Szkole Podstawowej nr 321  

w Warszawie, przy ulicy Dekutowskiego 3 (dawna Szadkowskiego) o godzinie 10.00.  

8. Uczestnicy przychodzą 30 minut przed rozpoczęciem konkursu. Piszący powinien mied  

ze sobą dwa długopisy. Nie wolno pisad ołówkiem, długopisem ścieralnym i używad 

korektora. Uczniowie piszą literami pisanymi.  

9. Podczas trwania konkursu uczestnicy mają wyłączone telefony komórkowe.  

10. Praca musi byd czytelna. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą 

interpretowane na niekorzyśd piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieśd poprzez 

skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą byd 

wyraźnie zaznaczone.  

11. Wszystkie prace w etapie międzyszkolnym będą kodowane.  



12. Każdą pracę sprawdza dwóch nauczycieli – członków komisji. Sprawdzanie prac odbywa 

się zgodnie z przyjętymi kryteriami (kluczem odpowiedzi), bezpośrednio po zakooczeniu 

etapu międzyszkolnego.  

13. Komisja wyłoni laureatów i sporządzi protokół w dniu konkursu.  
 

VI. NAGRODY  

1. Dla zwycięzców konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

Nagrody dla zwycięzców będą rozdawane w czerwcu 2018 r. podczas konferencji 

podsumowującej IV edycję projektu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. 

     Szkolni koordynatorzy konkursu zobowiązani są do odebrania pozostałych dyplomów  

i nagród w siedzibie WCIES, ul. Stara 4 najpóźniej do dnia 22.06.2018 r.      

Nieodebranie nagrody w podanym terminie skutkuje utratą możliwości udziału  

w kolejnej edycji konkursu. 

3. Nauczyciele pracujący w komisji konkursowej II etapu otrzymają od organizatora 

zaświadczenie o udziale w konkursie.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOOCOWE  

1. Powyższy regulamin obowiązuje w czasie I edycji Konkursu „Angielski na wesoło”  

i w następnych latach może ulec zmianie.  

2. W sprawach istotnych można uzyskad informacje mailowo: bogus.marcin@wp.pl 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 


