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Szkoła Języków Obcych „Świat Języków”    Szkoła Podstawowa nr 1w Żarach       Wydawnictwo Macmillan 

 

ZAPROSZENIE 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach 

serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VI żarskich szkół 

podstawowych wraz z opiekunami do udziału w V edycji 

międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego: 

 

   Master of  English      
w ramach 

Macmillan Primary School Tournament 
 

Konkurs odbędzie się 26 kwietnia (wtorek) 2016 r.   

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym regulaminie. 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach 

ul. Karola Szymanowskiego 8, 68-200 Żary 

tel. fax 068 470 27 77 
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REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr w Żarach we współpracy ze 

Szkołą Języków Obcych „Świat Języków” w Żarach oraz Wydawnictwem 

Macmillan w Warszawie. 

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać wyłącznie uczniowie klas IV-VI publicznych 

szkół podstawowych w Żarach. 

2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu od 1 do 3 uczestników, wypełniając kartę 

zgłoszeniową (załącznik nr 1) i dostarczając ją osobiście w Sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 1 (z dopiskiem: Konkurs Master of English) lub wysyłając 

zgłoszenie na adres e-mail k.wojtiuk@gmail.com do 31marca 2016 r.  

Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą już rozpatrywane. 

Niekompletnie (lub nieczytelnie) wypełnione karty zgłoszeniowe nie będą 

akceptowane przez organizatora. 

3. Podpisanie karty zgłoszenia w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku uczestników podczas konkursu, a powstały materiał 

będzie własnością organizatora konkursu. 

4. W przypadku większej liczby ochotników z danej szkoły prosimy 

o przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu zostaną podane drogą  

e-mailową na adres opiekunów do 11 kwietnia 2016 r. 

6. Cele konkursu: 

 rozbudzanie wśród uczniów szkoły zainteresowania nauką języka angielskiego; 

 podnoszenie poziomu umiejętności językowych uczniów; 

 doskonalenie i wzbogacanie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo; 

 integracja uczniów szkoły interesujących się językiem angielskim; 

7. Zakres wiedzy tematycznej konkursu: 

Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego 

w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej, stąd wymagana jest: 

mailto:k.wojtiuk@gmail.com
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a. znajomość słownictwa dotyczącego życia młodego człowieka we 

współczesnym świecie z uwzględnieniem realiów krajów angielskiego 

obszaru językowego; 

b. użycie struktur leksykalnych i gramatycznych; 

c. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania informacji oraz rozumienia 

ogólnego sensu tekstów pisanych. 

Konkurs składa się z dwóch części: 

 Część I: Czytanie ze zrozumieniem 

 Część II: Test leksykalno-gramatyczny 

8. Przebieg konkursu: 

a. Konkurs ma charakter indywidualny. 

b. Przewidywany czas trwania: 3 godziny. 

c. Nad poprawnym przebiegiem będzie czuwać powołana w tym celu komisja 

konkursowa. 

d. Polecenia do zadań będą w języku polskim. 

e. Uczniowie nie mogą korzystać ze słowników oraz telefonów komórkowych 

w trakcie konkursu ani komunikować się z pozostałymi uczestnikami. 

W przypadku naruszenia tego punktu dana osoba zostanie 

zdyskwalifikowana.  

f. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania testów konkursowych, 

które nie będą przekazywane uczniom po ich sprawdzeniu. W kwestiach 

spornych organizator może wyrazić zgodę do wglądu do danego testu na 

uzasadnioną prośbę danego nauczyciela. 

g. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w tym samym dniu. 

9. Nagrody: 

I miejsce: Rok bezpłatnej nauki języka angielskiego w Szkole Języków Obcych 

„Świat Języków” w Żarach (począwszy od października 2016r.), nagroda 

rzeczowa, dyplom Mistrza Języka Angielskiego. 

II miejsce: Semestr bezpłatnej nauki języka angielskiego w Szkole Języków 

Obcych „Świat Języków” w Żarach (począwszy od października 2016r.),  

dyplom I Wicemistrza Języka Angielskiego, nagroda rzeczowa. 
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III miejsce: Bon rabatowy na naukę języka angielskiego w Szkole Języków 

Obcych „Świat Języków” w Żarach (począwszy od października 2016r.), dyplom 

II Wicemistrza Języka Angielskiego, nagroda rzeczowa. 

Dla pozostałych uczestników są przewidziane drobne upominki i dyplomy za udział. 

Głównymi fundatorami nagród są: Szkoła Języków Obcych „Świat Języków”  

w Żarach, Wydawnictwo Macmillan w Warszawie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 

im. F. Chopina w Żarach. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatną publikację na stronie 

internetowej organizatora nazwisk zwycięzców i ich wizerunków. 

11. Organizator zastrzega sobie wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie 

w zależności od zaistniałej sytuacji lub okoliczności. O wszelkich zmianach 

opiekunowie zostaną poinformowani e-mailowo.  

12. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt (k.wojtiuk@gmail.com). 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

LICZYMY NA PAŃSTWA UDZIAŁ W NASZYM 

KONKURSIE!  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach 

ul. Karola Szymanowskiego 8 

68-200 Żary 

tel. fax 068 470 27 77 

www.sp1.zary.pl 

sp1zary1@wp.pl 

(Szkolny koordynator konkursu: mgr Karolina Wojtiuk) 

 

 

http://www.sp1.zary.pl/
mailto:sp1zary1@wp.pl
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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszeniowa dla uczestników  

Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego 

  Master of English  
 

Szkoła (adres i telefon): 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka szkoły: 

 

 

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia (klasa): 

(proszę wpisać drukowanymi literami) 

 

2. Imię i nazwisko ucznia (klasa): 

(proszę wpisać drukowanymi literami) 

 

3. Imię i nazwisko ucznia (klasa): 

(proszę wpisać drukowanymi literami) 

 

Dane kontaktowe nauczyciela dokonującego zgłoszenia: 

Imię i nazwisko:  

E-mail nauczyciela:  

Telefon komórkowy:  

Data zgłoszenia:  

Podpis opiekuna:  

Podpis opiekuna jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU KONKURSU. 
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