
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„ESCAPE ROOM” DLA KLAS V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROK SZKOLNY 2022/2023

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Escape room” przeznaczony jest dla uczniów
szkół  podstawowych.  Konkurs  organizowany  jest  przez  Szkołę  Podstawową  im.  K.  K.
Baczyńskiego  w  Piławie  Górnej.  Koordynatorami  są  mgr  Lena  Łuczyńska  i  mgr  Anna
Najdek-Bydłosz.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych z klas V i VI.

3.  Konkurs  składa  się  z  2  części:  wewnątrzszkolnej,  która  odbywa  się  w  macierzystych
placówkach  szkół  podstawowych  i  części  powiatowej,  która  odbywa  się  w  placówce
organizatora.

4. Testy i zadania do rozwiązania Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego przygotowują
koordynatorki.

5. Zakres merytoryczny Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego obejmuje podstawowe
wiadomości  leksykalno-gramatyczne  z  języka  angielskiego  na  poziomie  klas  5  i  6  oraz
wiedzy o krajach anglojęzycznych.

6. Głównymi celami konkursu jest:

 popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
 rozwijanie,  rozbudzanie  zainteresowań  i  uzdolnień  w  zakresie  znajomości  języka

angielskiego,
 wdrażanie  uczniów  do  samodoskonalenia  i  poszerzania  wiadomości  w  zakresie

tradycji krajów anglojęzycznych,
 integracja środowiska uczniowskiego.

ORGANIZACJA KONKURSU:

Konkurs składa się z 2 etapów:

1.  ETAP  WEWNĄTRZSZKOLNY –  eliminacja  do  konkursu  na  poziomie
wewnątrzszkolnym  przeprowadza  nauczyciel  języka  angielskiego  na  danym  poziomie
nauczania  we  własnej  szkole.  Eliminacje  wewnątrzszkolne  przeprowadzane  są  w  formie
pisemnego  testu  leksykalno-gramatycznego.  Test  ten  przygotowuje  nauczyciel  języka
angielskiego – opiekun konkursu w danej placówce. Test trwa 45 minut.



Rodzaje zadań zależą od wyboru nauczyciela. Termin przeprowadzenia etapu szkolnego to
listopad  2022r.

Do etapu powiatowego kwalifikuje się tylko 3 uczniów z klas V-VI z najlepszymi wynikami z
testu.  W  konkursie  powiatowym  bierze  udział  3  osobowa  drużyna.  Każda  szkoła  może
wystawić maksymalnie 1 drużynę reprezentującą szkołę.

2. ETAP POWIATOWY

 Konkurs  będzie  miał  miejsce  w  Szkole  Podstawowej  im.  K.K.  Baczyńskiego  w
Piławie Górnej dnia 2.12.2022r. (piątek) o godzinie 8:00. 

 Konkurs odbędzie się w formie quizu leksykalno-gramatycznego utworzonego na w
formie „Escape room” obejmującego zadania związane ze słownictwem i tradycjami
krajów anglojęzycznych.

 Testy i rozwiązane zadania sprawdzane będą przez Komisję Konkursową. Skład ww.
Komisji powołują organizatorzy konkursu.

 W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przewodnicząca (Lena Łuczyńska), zastępca
(Anna Najdek-Bydłosz), członkowie – nauczyciele języka angielskiego w szkole.

USTALENIA OGÓLNE:

1. Listę uczestników (imiona i nazwiska) oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego
do  konkursu  należy  przesłać  do  25  listopada  2022r.  (piątek)  faksem (74  8371381)  bądź
bezpośrednio do organizatorek (email:lenaluczynska@gmail.com annanajdek@interia.pl).

2.  Wymagane  jest  dostarczenie  zgody  podpisanej  przez  rodzica/opiekuna  na  udział  oraz
rozpowszechnianie imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika utrwalonego w związku z
Konkursem w celu jego promocji (załącznik nr 1).

3.  Każda  z  drużyn  musi  posiadać  dostęp  do  Internetu  na  telefonie  oraz  zainstalowaną
aplikację do odczytywania kodów QR

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników.

5. Finalistami konkursu są wszyscy uczestnicy etapu powiatowego (finałowego) wyłonieni w
eliminacjach szkolnych.

6. Laureatami konkursu są drużyny składające się z trzech uczniów, które zajmą odpowiedni
od III do I miejsca.

7.  Drużyna,  która  jako  pierwsza  rozwiąże  prawidłowo  zadania  i  rozszyfruje  wszystkie
wskazówki wygrywa konkurs.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu oraz na stronie internetowej szkoły.

9.  Nagrody  i  dyplomy  dla  najlepszych  drużyn  i  indywidualne  zostaną  rozdane  w  dniu
konkursu.



10.  Pierwsze  trzy  drużyny  otrzymają  nagrody  rzeczowe  ufundowane  przez  RR  Szkoły
Podstawowej  w  Piławie  Górnej,  wszyscy  uczestnicy  dyplomy  uczestnictwa,  jak  i
opiekunowie – nauczyciele.

11. Termin konkursu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora,  o czym
zobowiązuje się powiadomić uczestników konkursu.

Koordynatorki:

mgr Lena Łuczyńska

tel. kom.: 502 232 268

e-mail: lenaluczynska@gmail.com

Załącznik nr 1

mgr Anna Najdek-Bydłosz

tel. kom.: 888 920 521

e-mail: annanajdek@interia.pl



Oświadczenie

Działając  w imieniu  mojego dziecka  ………………………………………..- ucznia  szkoły

……………………………….jako  jego  przedstawiciel  ustawowy,  w  związku  z  jego

uczestnictwem  w  Powiatowym  Konkursie  Języka  Angielskiego  „Escape  Room",

zezwalam Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej na wykorzystanie

wizerunku mojego dziecka oraz jego rozpowszechnianie jego imienia i nazwiska na stronie

internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych w celu promocji Konkursu.

Miejscowość, data……………………………………………..

Podpis rodzica/opiekuna prawnego…………………………….


