
REGULAMIN WEWNĄTRZ SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO ,EASTER EGG CALENDAR’

I. WSTĘP 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego ‚Easter Egg Calendar’ (dalej zwany 
Konkursem) adresowany jest do uczniów klas IV Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Książenicach. 

Organizatorem i siedzibą Konkursu jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
al. Eustachego Marylskiego 3 
05-825 Książenice 

tel.: 22 463 46 24, 22 755 66 32 Adres e-mail: spk@grodzisk.pl 

W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się komisję oceniającą pracę 
konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego. 

II. CELE KONKURSU 

• inspirowanie do aktywności twórczej, 
• poszerzanie umiejętności językowych  

uczniów,
• promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces 

samodzielnego  
uczenia się i rozwijania umiejętności językowych, 

• motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, 
• zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji, 
• rozwijanie uzdolnień uczniów, 
• podniesienie samooceny uczniów.  

 
III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, 
składająca się z 3 nauczycieli języka angielskiego. 

Udział w konkursie polega na przygotowaniu przez każdego Uczestnika 
pracy konkursowej w postaci pisanki - kalendarza Wielkanocnego - 
zawierającego czterdzieści różnych słówek z podręcznika Link IV. Prace 



muszą mieć format miniumum A3. Technika wykonania jest dowolna (na 
przykład farby, kredki, wyklejanka). Każdy Uczestnik Konkursu może 
zgłosić tylko jedną pracę, którą dostarczy wraz ze zgodą rodzica na udział 
w konkursie (Załącznik nr 1 do Regulaminu) do nauczyciela języka 
angielskiego w terminie do 24 marca 2023 r. Prace konkursowe powinny 
być dostarczyć pracę osobiście do nauczyciela języka angielskiego w 
terminie do 24 marca 2023r. Dostarczone prace bez dostarczonej zgody 
rodzica nie będą oceniane. 

Praca Konkursowa będzie oceniana według poniższych kryteriów: 

• zgodność z tematem, 
• oryginalność ujęcia tematu, 
• pomysłowość oraz spójna kompozycja
• poprawność pisowni 
• zakres słownictwa 
• atrakcyjność pracy. 

IV. SPRAWDZENIE PRAC, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Prace naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, czy 
zgłoszone niezgodnie z Regulaminem nie będą oceniane. Organizator 
przewiduje trzy miejsca dla zwycięzców. Jury zastrzega sobie prawo do 
przyznania miejsc równoległych oraz wyróżnień. 

W przypadku wątpliwości co do oceny prezentacji pracy konkursowej lub 
rozstrzygnięcia Konkursu, decydujący głos posiada przewodniczący Jury. 

Ocena komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

V. NAGRODY 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

VI. POSZANOWANIE PRAW AUTORSKICH I INNYCH 

Prace zgłaszane na Konkurs oraz wystąpienia Uczestników nie mogą 
naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a 
także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – zwłaszcza dotyczy to 



treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających 
uczucia innych osób, przedstawiających przemoc albo materiały o 
tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających 
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 
zgody uprawnionych. 

Organizator zastrzega sobie wyłączenie z Konkursu Uczestnika, którego 
praca zawiera treści, o których mowa powyżej. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I KONTAKT Z 
KOORDYNATORAMI KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny a uczestnictwo oznacza 
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora nadesłanych na konkurs danych 
osobowych w celach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu. 
Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych jak również do ich późniejszego 
poprawienia. 

3. Koordynatorem Konkursu ze strony ORGANIZATORA jest p. Kamila 
Witkowska. 


