REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM
2013/2014
I.

PODSTAWA PRAWNA KONKURSU

Świętokrzyski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art. 31 ust. 1 pkt 7 ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), zgodnie z:
1) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia
2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz.562 z późn. zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz.232 z
późn. zm.),
organizuje Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów klas IVVI szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym
2013/2014.
II.

CELE KONKURSU

1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów;
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;
3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia;
4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli;
5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem
zdolnym;
III.

ORGANIZACJA KONKURSU

Ustala się trzy etapy Konkursu:
1) etap szkolny,
2) etap powiatowy,
3) etap wojewódzki.
Eliminacje konkursowe na etapie:
1) szkolnym będą przeprowadzone w formie pisemnej,
2) powiatowym będą przeprowadzone online,
3) wojewódzkim będą przeprowadzone w formie pisemnej oraz ustnej.
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1) ETAP SZKOLNY
a) W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej po
okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej.
b) Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną, w skład której wchodzi co najmniej
dwóch nauczycieli – a co najmniej jeden z nich jest nauczycielem konkursowego
przedmiotu.
c) Dyrektor lub przewodniczący Szkolnej Komisji w dniu określonym w regulaminie
o godzinie 13.00 organizuje szkolny etap konkursu.
d) Dyrektor w dniu etapu szkolnego odbiera drogą internetową, z przesłanego wcześniej
adresu poczty internetowej, arkusze z zadaniami konkursowymi i przygotowuje
odpowiednią ilość egzemplarzy dla uczestników konkursu.
e) Przewodniczący Komisji Szkolnej odpowiada za poprawność sprawdzania prac oraz
przyznawanie przez członków Komisji punktów zgodnie z kluczem odpowiedzi
i modelem oceniania.
f) Szkolna Komisja Konkursowa ma trzy dni na sprawdzenie i ocenę prac. Następnie
przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła wyniki konkursu drogą
internetową wypełniając odpowiedni arkusz online zamieszczony na stronie:
www.kuratorium.kielce.pl/konkursy
W arkuszu online przesyłamy dane uczniów, którzy na etapie szkolnym uzyskali
nie mniej niż 60% od przewidywanej punktacji.
g) Za przeprowadzenie Konkursu w szkole odpowiada dyrektor szkoły.
h) Za właściwe zabezpieczenie, poprawność danych osobowych i ochronę przed
nieuprawnionym ujawnieniem zestawu konkursowego - od momentu pobrania ze
strony internetowej do czasu zakończenia pisania przez uczestników - odpowiada
dyrektor szkoły.
i) Na etapie szkolnym uczeń rozwiązuje test sprawdzający ogólną znajomość struktur
leksykalno – gramatycznych i umiejętności językowe określone w podstawie
programowej:
1) struktury gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do
teraźniejszości, przeszłości i przyszłości,
2) podstawowe funkcje językowe niezbędne do posługiwania się językiem
angielskim w sytuacjach dnia codziennego,
3) podstawowe wiadomości o obszarze nauczanego języka.
j) Na wypełnienie testu przeznacza się 45 minut.
k) Po zebraniu wypełnionych arkuszy członkowie Komisji sprawdzają prace według
załączonego klucza.
l) Pełna lista uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego wraz z uzyskaną
punktacją zostanie umieszczona w terminie 10 dni (roboczych od daty eliminacji) na
stronie www.kuratorium.kielce.pl/konkursy.
m) Do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie, którzy na etapie szkolnym
uzyskali co najmniej 60% punktów od przewidzianej za test/pracę punktacji,
jednak nie więcej – w skali województwa – niż 150 uczniów i każdy następny,
który ma tyle punktów co uczeń 150 –ąty.
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2) ETAP POWIATOWY
a) Miejsca konkursu ustala Kuratorium Oświaty.
b) Komisje do przeprowadzenia konkursu na etapie powiatowym powołuje
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.
c) Do każdej komisji zostanie oddelegowany pracownik Kuratorium Oświaty, lub osoba
upoważniona, która będzie nadzorować prawidłowy przebieg konkursu.
Komisja nie sprawdza prac konkursowych.
d) Prace uczniów pisane online przesyłane są do jednej Komisji Wojewódzkiej.
e) Wyniki konkursowe uczniów po Etapie Powiatowym umieszczone będą na stronie
www.kuratorium.kielce.pl/konkursy, w ciągu 5 dni (roboczych) od daty eliminacji
konkursowych.
f) Na etapie powiatowym konkursu z języka angielskiego, uczeń rozwiązuje test online
sprawdzający zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący na etapie szkolnym jak
również z następującej literatury:
1) The Good Grammar Book – M. Swan, C. Walter.
2) English Grammar In Use – R. Murphy;
3) Dictionary of English Language and Culture – wyd. Longman.
oraz materiałów video:
1) Introducing Great Britain (wydawnictwo Longman);
2) Window on Britain (wydawnictwo Oxford)
3) inne dostępne filmy video wzbogacające wiedzę o kulturze krajów
anglojęzycznych
g) Na wypełnienie testu przeznacza się 45 minut.
h) Do etapu wojewódzkiego kwalifikują się uczniowie, którzy na etapie
powiatowym uzyskali co najmniej 70% punktów od najlepiej napisanej pracy,
jednak nie więcej – w skali województwa – niż 60 uczniów i każdy następny,
który ma tyle punktów co uczeń 60 –ąty.
i) Wprowadza się dodatkowy warunek, że finalistą zostaje uczeń, który uzyskał wynik
nie mniejszy niż 50% punktów możliwych do zdobycia.
j) Po ogłoszeniu wyników, nauczycielom przygotowującym ucznia do konkursu,
przysługuje prawo wglądu do prac konkursowych. Odwołania od wyników etapu
powiatowego należy kierować do Komisji Odwoławczej Etapu Powiatowego na adres
Kuratorium Oświaty.
Decyzja Komisji Odwoławczej Etapu Powiatowego jest ostateczna.
3) ETAP WOJEWÓDZKI
a) Wojewódzkie Komisje Konkursowe powołuje Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.
b) Etap Wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego składa się z części pisemnej i ustnej
Eliminacje pisemne obejmują:
 rozumienie ze słuchu;
 czytanie ze zrozumieniem;
 test gramatyczno – leksykalny;
 zadanie związane z wiedzą o krajach anglojęzycznych w zakresie kultury, literatury,
historii oraz życia codziennego,
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c) test znajomości treści lektury na podstawie: The Wizard of Oz Students Book, Autor:
Mitchell H Q, Wydawnictwo: MM Publications.
d) Na wykonanie zadań przeznacza się 60 minut. Pracę nad zadaniami zawartymi
w arkuszu uczniowie rozpoczynają jednocześnie.
e) Po upływie czasu wyznaczonego na pracę nad poszczególnymi zadaniami, arkusze
są zbierane. Zebrane arkusze członkowie Komisji sprawdzają według załączonego
klucza.
Eliminacje ustne obejmują:
 autoprezentację, mającej charakter wolnej wypowiedzi w której uczeń przedstawia
się a następnie mówi o swoich zainteresowaniach i rodzinie w czasie ok. 2 minut.
Ocenie podlega sposób prezentacji i atrakcyjności wystąpienia, umiejętność
spontanicznego nawiązywania i podtrzymywania krótkiej rozmowy, rzeczowość oraz
kultura wypowiedzi jak, również adekwatność reakcji językowych, ich poprawność
oraz bogactwo leksykalne.
 krótką wypowiedź na podstawie materiału stymulującego: punktem wyjścia jest opis
ilustracji stanowiący wstęp do krótkiej i spontanicznej wypowiedzi. Ocenie podlegać
będzie głównie bogactwo treściowe i leksykalne wypowiedzi oraz stopień
jej gramatycznej i fonetycznej poprawności.
f) Wojewódzkie Komisje Konkursowe powołuje Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.
g) Skład Komisji Konkursowej ustala Przewodniczący Przedmiotowej Komisji
Konkursowej.
h) Zadania konkursowe etapu wojewódzkiego obejmują zakres wiedzy i umiejętności
obowiązujący na etapie powiatowym jak również z następującej literatury:
1) Elementary Language Practice – M. Vince
2) Macmillan English Grammar in Context – M. Vince
3) Lonman English Grammar Practice – L. G. Alexander
4) inne materiały poszerzające znajomość gramatyki i słownictwa (na poziome
średniozaawansowanym);
5) materiały rozwijające wiedzę ucznia w zakresie czterech podstawowych
sprawności językowych;
6) inne materiały poszerzające wiedze o krajach anglojęzycznych;
7) słowniki (monolingwalne i bililingwalne np. Oxford Wordpower, Podręczny
słownik angielsko – polski i polsko – angielski wydawnictwa Longman).
8) The Wizard of Oz Students Book, Autor: Mitchell H Q, Wydawnictwo: MM
Publications.
i) Wyniki Etapu Wojewódzkiego umieszczone będą w ciągu 10 dni (roboczych) od
daty eliminacji konkursu na stronie internetowej www.kuratorium.kielce.pl/konkursy.
j) Tytuł Laureata uzyskuje 25 uczniów i każdy następny, który ma tyle punktów co
uczeń 25 –y.
k) Wprowadza się dodatkowy warunek, że laureatem zostaje uczeń, który w etapie
wojewódzkim uzyskał co najmniej 80% punktów w stosunku do najlepszego wyniku
w konkursie, jednak nie mniej niż 50% punktów możliwych do zdobycia.
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l) Po ogłoszeniu wyników, nauczycielom przygotowującym ucznia do konkursu
przysługuje prawo wglądu do prac konkursowych ucznia. Informacja o terminie
i miejscu zamieszczona zostanie razem z listą laureatów danego konkursu.
m) Po zapoznaniu się z arkuszem konkursowym ucznia, nauczyciel prowadzący może się
odwołać od wyników konkursu w ciągu 5 dni (roboczych), zgodnie z zasadami
określonymi w TRYBIE ODWOŁAWCZYM niniejszego regulaminu.






UWAGA!
Na każdym etapie konkursu uczestnik zachowujący się niewłaściwie, tzn. w
sposób rozpraszający uwagę pozostałych uczestników lub uwłaczający godności
innych uczestników lub członków komisji, może być zdyskwalifikowany przez
przewodniczącego komisji.
W częściach pisemnych leksykalno-gramatycznych na wszystkich etapach
obowiązują struktury gramatyczne i leksykalne typowe dla British-English.
Na każdym etapie Konkursu wymagana jest pełna poprawność gramatyczna
i ortograficzna.

Opracowanie:
Izabela Krzak - Borkowska
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