
 
 
 

          
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 
im. Romualda Traugutta 

62-510 Konin ul. Kolejowa 2 

                              tel.(63/ 243 77 89) e-mail:sekretariat@sp6.konin.pl 
                                                www.sp6.konin.pl 
 
 

Regulamin 
X Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Klas III 

„SUPER KIDS” 
 I. Organizatorzy 
               Organizatorem konkursu jest Szkołą Podstawowa nr 6 w Koninie.  
   
                   Patronat honorowy 
                   Wielkopolski Kurator Oświaty 
                   Starosta Koniński 
                   Prezydent Miasta Konina 
                   Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
                   Wydawnictwo Macmillan 
 
                    Patronat medialny 
                    Meloradio Konin 
 
 II. Cele 

                    Konkurs ma na celu: 
1/ podnoszenie poziomu umiejętności językowych  

2/ oswojenie uczniów z formą konkursów 

3/ rozbudzanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania językiem 

angielskim 

4/ wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym 

5/ sprawdzenie wiadomości uczniów klas III po I etapie edukacyjnym 

6/ integrację rówieśników 

7/ rozwój inicjatyw społecznych i naukowych 

8/ promocję edukacji 

9/ wymianę doświadczeń nauczycieli języka angielskiego 

 

mailto:sekretariat@sp6.konin.pl


 
 
 
 
                                 
III. Adresaci 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas trzecich konińskich i powiatowych szkół 

podstawowych. Każdy uczeń klasy trzeciej może wziąć udział w eliminacjach do konkursu. 

Szkoła jest zobowiązana przekazać uczniom i ich rodzicom informację  o organizacji 

konkursu, a także ściśle stosować przepisy jego regulaminu oraz uzyskać zgodę rodziców/ 

prawnych opiekunów – (zał. nr 4) 

IV. Zakres materiału  
     Zakres materiału opiera się o programy nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły    

     podstawowej ( I etap edukacyjny ) oraz podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego;  

materiał leksykalny:  
  kolory 
  zwierzęta domowe, dzikie, egzotyczne 
  zabawki 
  przybory szkolne 
  wyposażenie klasy 
  członkowie rodziny 
  części twarzy 
  nazwy ubrań 
  produkty żywnościowe 
  pomieszczenia w domu 
  sprzęty domowe 
  stany emocjonalne i uczucia 
  codzienne czynności 
  dyscypliny sportowe 
  dni tygodnia 
  miesiące, pory roku 
  pogoda 
  liczby 1-100 

 
struktury i kategorie gramatyczne: 

  zdania oznajmujące, przeczące i pytania z czasownikami: to be, to have/have got, can 
  konstrukcja there is / there are 
  rzeczownik: nazwy własne, pospolite, liczba pojedyncza i mnoga 
  przedimek: a, an, the 
  przymiotnik: określenie koloru, kształtu, wielkości 
  liczebniki główne 1-100 
  przyimek miejsca, czasu 
  czas teraźniejszy prosty The Present Simple Tense ( czynności wykonywane       

 zwyczajowo, wyrażanie upodobań)  
  czas teraźniejszy ciągły The Present Continuous Tense ( czynność odbywająca się                        

           w chwili, gdy jest o niej mowa, tryb rozkazujący) 
  przysłówek: określenie sposobu wykonywania prostych czynności 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. Struktura i przebieg Konkursu 
Konkurs odbywa się w 3 etapach  na podstawie testów przygotowanych przez 

organizatora. Szkoła zgłasza udział pisemnie – (zał. nr1) 

 I etap pisemny  - eliminacje szkolne  
Etap szkolny przeprowadzony jest w macierzystej szkole ucznia, w terminie podanym 

każdego roku przez organizatora. Eliminacje szkolne przeprowadza  Szkolna Komisja 

Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły – (zał. nr 2).                                                                                                                                            

Zadaniem  Szkolnej Komisji Konkursowej jest: 

 skopiowanie testu przesłanego mailem w przeddzień konkursu 

 przeprowadzenie testu 

 sprawdzenie testów według podanego klucza 

 wyłonienie uczestników, którzy uzyskali co najmniej 80% ogólnej liczby      

  punktów możliwych do zdobycia 

 sporządzenie protokołu przeprowadzenia konkursu - ( zał. nr 3)  

 odesłanie protokołu w podanym terminie do organizatora 

Uczniowie rozwiązują test pisemny, po uprzednim wytłumaczeniu przez nauczyciela 

prowadzącego konkurs: 

 czas trwania testu 45 minut, zadania otwarte i zamknięte 

 każda szkoła otrzymuje jeden egzemplarz testu oraz klucz 

 wszystkie szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji szkolnych 

w wyznaczonym terminie 

 w skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą: wicedyrektor ( lub inny nauczyciel 

wyznaczony przez Dyrektora Szkoły) i nauczyciele języka angielskiego 

II etap pisemny  

Do II etapu pisemnego przystępują uczniowie wyłonieni przez swoje Szkolne Komisje 

Konkursowe.  

Przeprowadzeniem II etapu  pisemnego zajmuje się Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora konkursu; w skład ww. komisji wchodzą:  

 przewodniczący - przedstawiciel organizatora  

 członkowie: 

- nauczyciele języka angielskiego organizatora 

- wykładowca języka angielskiego PWSZ w Koninie. 

Uczniowie rozwiązują test pisemny 

 czas trwania testu 45 minut, zadania otwarte i zamknięte oraz listening 

 



 

 

 do III etapu - ustnego Komisja Konkursowa zakwalifikuje uczestników, którzy 

uzyskają z testu co najmniej 80 % ogólnej liczby punktów możliwych do 

zdobycia 

 Komisja Konkursowa sporządza protokół (zał. nr 5) 

III etap ustny  

Przeprowadzeniem III etapu  ustnego zajmuje się  Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora konkursu; w skład ww. komisji wchodzą:  

  przewodniczący - przedstawiciel organizatora  

 członkowie:                                                                                                                                                         

- wykładowca języka angielskiego /studenci filologii PWSZ w Koninie                                                                                 

- nauczyciele języka angielskiego organizatora 

  Uczniowie wykonują następujące zadania: 

 prezentacja wcześniej przygotowanego wiersza lub piosenki (podkład muzyczny –

wersja instrumentalna) z repertuaru dziecięcego; czas trwania prezentacji do          

2 minut; organizator udostępnia sprzęt muzyczny                         

   kryteria oceny prezentacji: 

                             - opanowanie pamięciowe teksu 
                             - wymowa  
                             - rekwizyty / ogólne wrażenie 
 

 rozmowa z uczestnikiem ( losowanie zestawu składającego się z 2 lub 3 pytań ) 

Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 90 % pkt ,   

a wyróżnienia otrzymują uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 85% pkt 

Dodatkowe nagrody otrzymują uczniowie za najwyżej punktowaną prezentację 

piosenki lub wiersza oraz wiedzę gramatyczną. 

 VI. Miejsce 
Eliminacje szkolne I etap – macierzysta szkoła uczestników konkursu 

Etap II i III oraz uroczyste podsumowanie konkursu –  siedziba organizatora  

        Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie, ul. Kolejowa 2 

VII. Uwagi końcowe 
 Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. 

 Sprawdzanie prac II etapu pisemnego – Komisja Konkursowa. 

 Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

 Laureaci konkursu i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy. 

 Pozostali uczniowie – uczestnicy III etapu otrzymają dyplom i upominek za udział    

w konkursie. 

 

 



 

 Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie 

internetowej organizatora – www.sp6.konin.pl oraz w mediach, jeśli nauczyciel – 

opiekun przekaże oświadczenie rodzica (zał. nr 4) organizatorowi konkursu. 

 Terminarz na kolejny rok ogłaszany i przekazywany jest szkołom w listopadzie/     

grudniu danego roku szkolnego. 

 Wszystkie informacje związane z konkursem są przekazywane szkołom e-mailem.      

 W czasie trwania pandemii organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 

każdego etapu pisemnego w szkole macierzystej oraz rezygnacji z etapu ustnego                

i wyłonienie zwycięzców po 2. etapie pisemnym.  

 Kontakt z organizatorem: 

wicedyrektor – tel. 63/ 243 77 89 w. 105 

sekretariat szkoły – tel. 63/ 243 77 89 w. 102  

 

                   

                                                                                                                                Opracowanie:  
                                                                                                      mgr Maria Szymaniak 
                                                                                                                            

 

Terminarz na rok szkolny 2021/2022  
    Przesłanie zgłoszenia do konkursu zał. nr 1  

      – do dnia 28 lutego 2022 r. - e-mail,  poczta tradycyjna lub osobiście 

 Przesłanie przez organizatora testu i klucza do etapu szkolnego 

 – w dniu 3 marca 2022 r.  - e-mail  

 I etap  - szkolny 

 – w dniu 4 marca 2022 r. (piątek - godzina dowolna) 

 Odesłanie protokołów do organizatora zał. nr 3  

– do dnia 11 marca 2022 r. –  e-mail,  poczta tradycyjna lub osobiście 

 II etap - pisemny 

 – w dniu 8 kwietnia 2022 r. (piątek) 

 Informacja o zakwalifikowaniu się uczniów do III etapu - ustnego   

 – do dnia 13 kwietnia 2022 r. – e-mail 

 III etap - ustny 

 – w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) 

 Uroczyste podsumowanie konkursu dla wszystkich uczestników III etapu  

– w dniu 27 maja 2022 r. (piątek) 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
uczestników. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Załącznik nr 1 
 (pieczęć szkoły)                                     
                                                             

 
 
 
 
 

Karta zgłoszenia 
 
 

Szkoła Podstawowa nr ……….. w ………………..………………..….…………….....        

tel…………..………………..... e-mail ………………………………………..………... zgłasza 

uczestnictwo w X Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego Klas III  „ SUPER 

KIDS”  (rok szkolny 2021/22) 

 
Jeśli kontakt ze szkolnym organizatorem inny: 
Imię i nazwisko- …………………..………………………. 
Tel. ………………………………...……………………….                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                     ………………………………………..   
                                                                                            (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         Załącznik nr 2 
                                                                                                                     
                                                                                     
                                                                          ………………………., dn. …………………… 
(pieczęć szkoły) 

 
 
 
 

Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej 
 

 

W skład Szkolnej Komisji Konkursowej X Powiatowego Konkursu Języka 

Angielskiego Klas III „ SUPER KIDS” (rok szkolny 2021/22) powołuję: 

 
Przewodniczący - ……………………………………………………………………….……………… 
 
Członkowie: 
 
…………………………………………………….…………………………………… 
 
…………………………………………………….…………………………………… 
.     

                

 

 

 

 

 

 

                                                       ………………….……………………………………………. 
                                                                                                      ( pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

W dniu ……………….............. w Szkole Podstawowej nr........ w …………………………….… 

przeprowadzono I etap zgodnie z regulaminem X  Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego             

Klas III „ SUPER KIDS”  

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

1. ...................................................................... - przewodniczący/ca 
 
2. ...................................................................... - członek komisji 
 
3. ...................................................................... - członek komisji 
 
spośród uczestników konkursu wyłoniła zwycięzców I etapu: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba 
uzyskanych 

pkt 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

Członkowie Komisji:          Przewodniczący Komisji: 
 
 
 
 
 
     



 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                           Załącznik nr 4                                                                                     
                                                         

OŚWIADCZENIE RODZICA 

 
    Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki ................................................................................                     

    w X Powiatowym  Konkursie Języka Angielskiego  Klas III „ SUPER KIDS”  (rok szkolny 2021/2022). 
     
FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU  

 1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie ( dalej zwany: Szkoła) jest organizatorem X 

Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Klas III „ Super Kids” (dalej zwany: Konkurs). W celu realizacji 

Konkursu i komunikacji o Konkursie konieczne jest przetwarzanie przez Szkołę danych obejmujących:           

imię i nazwisko dziecka, klasę, szkołę, wizerunek dziecka.  

2. Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez Szkołę danych osobowych Twojego dziecka, będą one 

przetwarzane (tzn. m.in. zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane, udostępniane publicznie) przez 

Szkołę na podstawie Twojej zgody (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE) w celu realizacji Konkursu.  

3. Poprzez zaznaczenie poniższych punktów oraz złożenie podpisu na dole niniejszego dokumentu wyrażasz 

zgodę na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych Twojego dziecka w celach wskazanych w pkt 1 

powyżej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że nie 

musisz wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym poniżej celu. Jeżeli nie wyrazisz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Twojego dziecka w celu realizacji Konkursu informacje o wynikach Twojego 

dziecka nie zostaną podane i nie zostanie wykonane żadne zdjęcie podczas trwania konkursu i uroczystego 

podsumowania. 

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji       

          Konkursu. 

         Wyrażam zgodę na publikację przez Szkołę wizerunku mojego dziecka w celu realizacji Konkursu. 

4. Dane osobowe Twojego dziecka będą przechowywane do 24 czerwca 2022 r. 

5. Pamiętaj, że masz prawo do wglądu do danych osobowych Twojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania 

lub żądania ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. - masz prawo do żądania od Szkoły dostępu do 

danych osobowych Twojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia 

danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady 

korzystania z tych praw określają przepisy prawa. 

6. Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email do 

Szkoły na adres: sekretariat@sp6.konin.pl  Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody 

przed jej cofnięciem.   

7. Dane osobowe Twojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

   ………………………………………………….. 
         (Imię i nazwisko dziecka) 
 
 
…………………………………………………..                                                        
         (Imię i nazwisko rodzica)                                                                           
                                                                                    ……………………………………………. 
                                                                                          (data i podpis rodzica) 
 
 



 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                         Załącznik nr 5 
 
 
(pieczęć szkoły) 
 
  

PROTOKÓŁ 

W dniu ……………….... w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie przeprowadzono II etap zgodnie                         

z regulaminem X Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Klas III „ SUPER KIDS”.  

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

1. ………………..- przewodniczący/ca 
 
2. ………………… - członek komisji 
 
3. …………………. - członek komisji 
 
spośród uczestników konkursu wyłoniła zwycięzców II etapu: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa/szkoła Liczba 
uzyskanych 

pkt 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

Członkowie Komisji:          Przewodniczący Komisji: 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              
                                                                                           Załącznik nr 6 

 
 

(pieczęć szkoły) 
 
  

PROTOKÓŁ 

W dniu ……………….............. w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie przeprowadzono III etap zgodnie             

z regulaminem X Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Klas III „ SUPER KIDS”.  

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

1. ...................................................................... - przewodniczący/ca 
 
2. ...................................................................... - członek komisji 
 
3. ...................................................................... - członek komisji 
 
spośród uczestników konkursu wyłoniła zwycięzców konkursu: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa/szkoła Liczba 
uzyskanych 

pkt 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

Członkowie Komisji:          Przewodniczący Komisji: 
 


	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
	Regulamin
	I. Organizatorzy
	II. Cele
	III. Adresaci
	IV. Zakres materiału
	V. Struktura i przebieg Konkursu
	VI. Miejsce
	VII. Uwagi końcowe
	Terminarz na rok szkolny 2021/2022
	Karta zgłoszenia
	Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej
	PROTOKÓŁ
	OŚWIADCZENIE RODZICA
	PROTOKÓŁ
	PROTOKÓŁ


