
Regulamin Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów 

Szkoły Podstawowej  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Na podstawie § 11ga Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19(Dz.U. 2020, poz. 493, z późn. zm.), regulamin może być zmieniony w ciągu roku szkolnego. 

 

ETAP SZKOLNY 

 

Zasady organizacji konkursu na etapie szkolnym 

1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa Konkursu Języka 

Angielskiego. 

2. Celem konkursu jest:  

A. odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,  

B. pobudzanie twórczego myślenia,  

C. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,  

D. lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do 

wykonywania zawodu. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny 

4. Na etapie szkolnym konkursu uczestnicy mają za zadanie rozwiązać test konkursowy, 

który ma formę pisemną. 

5. Treść materiałów konkursowych objęta jest klauzulą poufności i stanowi tajemnicę 

służbową. 

6. Zakres wymagań konkursowych obowiązująca uczestników obejmuje treści podstawy 

programowej przedmiotu język angielski, zgodnie z § 2 pkt. 2 Rozporządzenia MENiS 

z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 



konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1036) i została podana na 

stronie internetowej szkoły. 

7. Czas trwania konkursu: 60 minut. 

8. Liczba możliwych punktów do uzyskania: 50 

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego etapu 40. 

9. Podczas trwania konkursu uczestnik pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie 

zakłóca w żaden sposób przebiegu konkursu: nie opuszcza wyznaczonego mu w sali 

miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i 

komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych 

materiałów, pomocy naukowych, środków łączności, w tym telefonów komórkowych 

ani innych urządzeń multimedialnych. 

10. Uczestnicy konkursu mogą wnieść na salę, w której odbywa się konkurs, wyłącznie 

małą butelkę wody. 

11. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, podczas przeprowadzania konkursu na 

poszczególnych stopniach, należy bezwzględnie stosować się do zasad i procedur 

obowiązujących w danej szkole, zgodnych z wytycznymi MEN i zaleceniami Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

12.  Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, 

którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do konkursu. Niestawienie się 

uczestnika konkursu w określonym terminie i miejscu jego przeprowadzania jest 

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

13. Informacja o kwalifikacji do kolejnego etapu zostanie podana przez 

przewodniczącego komisji w dniu następnym. 


