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REGULAMIN KONKURSU
I. Cel konkursu
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka
angielskiego uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych.
2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.
3. Promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych językiem angielskim.
II. Zakres merytoryczny konkursu
1. Zakres konkursu wykracza poza ramy podstawy programowej języka
angielskiego dla klas VI - VIII szkoły podstawowej. Poziom testu
konkursowego na I etapie to poziom określany w europejskiej skali jako
poziom B1, z elementami poziomu B2, na II i III etapie – poziom B2, z
elementami poziomu C1.
2. Szczegółowe wymagania dla każdego poziomu można znaleźć na stronie
http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications
III. Organizacja konkursu
Konkurs ma charakter wielostopniowy i składa się z trzech etapów:
1. I etap - szkolny:
a) Przeprowadza go Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora
szkoły biorącej udział w konkursie, w skład której wchodzą Przewodniczący
oraz Członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej.
b) Za organizację etapu szkolnego konkursu odpowiada Dyrektor szkoły.
c) Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole biorącej udział w konkursie.
Deklarację należy przesłać w formie elektronicznej na adres organizatora
konkursu zgodnie z informacją podaną w harmonogramie.
d) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji
Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Społecznej
Szkoły Podstawowej nr 35 oraz na Facebooku szkoły. Uczestnik ma prawo
dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych, które jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału
w Konkursie.
e) Organizator konkursu wysyła do szkół, drogą mailową, zadania konkursowe
na adres szkoły podany w zgłoszeniu.
f) Materiały konkursowe mają charakter poufny.
g) Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba czuwa nad
wydrukowaniem i powieleniem zadań konkursowych
1.1 Szkolny etap konkursu składa się z części pisemnej:
a) trwa 60 min. (dodatkowy czas na sprawy organizacyjne)
b) ma formę testu (pytania otwarte i zamknięte), gdzie do każdego pytania jest
tylko jedna poprawna odpowiedź
c) po zakończeniu części pisemnej konkursu, uczniowie oddają testy
nauczycielowi
d) na testach konkursowych uczeń wpisuje w odpowiednim miejscu swoje imię
i nazwisko, szkołę.

1.2 Rozwiązywanie zadań:
a) W części pisemnej uczniowie zaznaczają odpowiedzi na testach (nie ma
osobnych kart odpowiedzi). W zależności od rodzaju zadania, wybraną
odpowiedź uczniowie zakreślają kółkiem, wpisują w przeznaczonym do tego
miejscu odpowiednią literę lub słowo.
b) Uczniowie piszą długopisem, nie wolno używać korektora, ołówka, długopisów
ścieralnych.
c) W przypadku zmiany odpowiedzi uczeń przekreśla znakiem X zaznaczoną
wcześniej odpowiedź i zakreśla kółkiem odpowiedź, którą ostatecznie uznał za
poprawną, lub w ten sam sposób przekreśla wpisaną literę / słowo i obok
wpisuje nową odpowiedź.
d) Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia pracy nieregulaminowej.
1.3 Punktacja zadań:
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Uczeń może otrzymać
maksymalnie 50 punktów.
1.4 Sprawdzanie prac
a) Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiada za jakość,
poprawność sprawdzania, oraz prawidłowe naliczenie punktów, co poświadcza
podpisem na arkuszu zbiorczym (załącznik nr 2).
b) Przewodniczący wypełnia arkusz zbiorczy wyników, wpisując uczniów, którzy
uzyskali wyniki minimum 38 punktów w kolejności uzyskanych wyników
(od najwyższego do najniższego).
c) Arkusz zbiorczy, wraz z testami konkursowymi należy dostarczyć osobiście
lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres organizatora
konkursu: Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35
im. Noblistów Polskich STO ul. Targowa 22, 05-122 Legionowo. Wraz z
arkuszem zbiorczym wysyłamy TYLKO prace konkursowe, które uzyskały
minimum 38 pkt.
d) Do prac i arkusza zbiorczego należy dołączyć podpisane przez
rodziców/prawnych opiekunów uczniów zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz udostępniania wizerunku uczestnika (do pobrania ze strony
internetowej szkoły).
e) Prace konkursowe niesprawdzone i bez arkusza zbiorczego oraz zgód nie
będą przyjmowane.
f) Uzyskanie 38 punktów nie oznacza zakwalifikowania się II etapu.
1.5 Zakwalifikowanie się do II etapu
Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 30 uczniów, którzy uzyskali
najwyższe wyniki.
Szkoły zostaną powiadomione o wynikach drogą mailową.

2. II etap
a. Odbywa się w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie, ul. Targowa 22.
b. Przeprowadza go Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły
organizującej konkurs.
c. Ze względów bezpieczeństwa w przypadku pandemii II etap konkursu może
odbyć się w szkołach macierzystych zakwalifikowanych uczniów. Szkoły oraz
uczniowie zostaną poinformowani odpowiednio wcześnie.

2.1 Etap II składa się z dwóch części:
a. pisemnej, trwającej 90 min.;
b. słuchowej, trwającej 30 min.;
c. części te oddzielone są od siebie 15 minutową przerwą;
d. część pisemna składa się z zadań typu multiple choice test, zadania
polegającego na odgadywaniu wyrazów /zwrotów, transformacje zdań, oraz
pytań dotyczących kultury krajów anglojęzycznych;
e. część słuchowa polega na wysłuchaniu nagrania (każde nagranie uczniowie
usłyszą dwukrotnie), na którego podstawie uczestnicy zaznaczają
odpowiedzi na swoich arkuszach - wybór odpowiedzi a, b, c (d), łączenie
elementów lub wpisywanie brakujących wyrazów.
f. W przypadku, gdy konkurs odbywać się będzie w szkołach macierzystych
część słuchowa ze względów technicznych, może zostać zastąpiona
zadaniami typu typu multiple choice test, zadaniami polegającymi na
odgadywaniu wyrazów /zwrotów, transformacji zdań.
2.2 Rozwiązywanie zadań:
a. w części pisemnej i słuchowej uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie
odpowiedzi;
b. w zależności od rodzaju zadania, wybraną odpowiedź uczniowie zakreślają
kółkiem, wpisują w przeznaczonym do tego miejscu odpowiednią literę;
c. uczniowie piszą wyłącznie długopisem, nie wolno używać korektora, ołówka,
długopisów ścieralnych;
d. w przypadku zmiany odpowiedzi uczeń przekreśla znakiem X zaznaczoną
wcześniej odpowiedź i zakreśla kółkiem odpowiedź, którą ostatecznie uznał
za poprawną lub w ten sam sposób przekreśla wpisaną literę i obok wpisuje
nową odpowiedź;
e. po zakończeniu każdej części konkursu, uczniowie oddają testy
nauczycielowi.
2.3 Punktacja zadań:
a) za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt;
b) za obie części uczeń może otrzymać maksymalnie 80 punktów.

2.4 Sprawdzanie prac:
a) do III etapu kwalifikuje się 10 uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik
z części pisemnej i słuchowej;
b) wynikach uczniów szkoły zostaną powiadomione drogą mailową.
3. III etap
a. Odbywa się w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie, ul. Targowa 22.
b. Przeprowadza go egzaminator z Centrum Egzaminacyjnego Cambridge
English LANG LTC.
c. Uczniowie odpowiadają na pytania egzaminatora oraz prowadzą rozmowę
między sobą według instrukcji egzaminatora.
d. Uczestnicy Konkursu wchodzą do sali parami (przy nieparzystej liczbie
kandydatów ostatnie trzy osoby wchodzą razem).
e. Część ustna trwa około 14 min.
3.1 Punktacja:
Za część ustną uczeń może uzyskać maksymalnie 20 punktów.Punkty uzyskane w
etapie II i III są sumowane. Zwycięzcami (miejsca I-III) zostają osoby, które uzyskały
najwyższą liczbę punktów z etapu II i III.
4. Postanowienia końcowe
1. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby posiadające obywatelstwo kraju
anglojęzycznego.
2. W konkursie biorą udział uczniowie SSP z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35
im. Noblistów Polskich STO.
3. Opiekę nad uczestnikami II i III etapu sprawują nauczyciele oddelegowani
przez macierzystą szkołę.
4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji
Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Społecznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 im. Noblistów
Polskich STO w Legionowie.
5. Wyniki ustalone przez Komisję Konkursową II i III etapu nie podlegają
odwołaniu.
6. Uczniowie przystępujący do II i III etapu konkursu muszą posiadać ważną
legitymację szkolną.
7. W przypadku braku warunków do przeprowadzenia konkursu w wersji
stacjonarnej (zamknięcie szkół, obostrzenia sanitarne związane z pandemią)
konkurs nie odbędzie się. Żadna z części konkursu nie może zostać
przeprowadzona w wersji online.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminów oraz
miejsca.
5. Nagrody dla laureatów konkursu
Nagroda główna – bezpłatny egzamin Cambridge English LANG LTC, na poziomie
C1 Advanced (CAE) oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i
patronów wydarzenia.

HARMONOGRAM KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Legionowskiego
XI EDYCJA
marzec – maj 2022
1. Przyjmowanie deklaracji udziału do Konkursu 14.02.2022 – 21.02.2022
Deklaracja dostępna jest do pobrania na stronie http://www.sto35.edu.pl, zakładka:
Konkursy – j. angielski.
Wypełnioną deklarację przesyła się w nieprzekraczalnym terminie do 21.02.2022
tylko drogą mailową na adres sekretariat@sto35.edu.pl
2.Przesłanie materiałów do szkół 15.03.2022 drogą mailową. Konieczne jest
potwierdzenie otrzymania materiałów. Klucz odpowiedzi zostanie dosłany
06.03.2020.
3.Etap I szkolny: 17 marca 2022 r., godzina 10.00
Reading & Use of English

- 60 minut

a) Przyjmowanie prac uczniów ze szkół do 01.04.2022 do godziny 15.00
b) Przesłanie informacji do szkół o wynikach kwalifikacji uczniów do II etapu
Konkursu 25 kwietnia 2022r.
6. Etap II: 19 maja 2022r.
a) rejestracja uczestników g. 9.30 – 9.45 (obowiązuje ważna legitymacja szkolna)
b) Reading, Use of English & Writing: g. 10.00 – 11.30
c) Listening: g. 11.45 – 12.15
Ogłoszenie wyników na stronie www.sto35.edu.pl, i przesłanie do szkół do
27 maja 2022.
7. Etap III – finał 8 czerwca 2022 r.
Speaking: g.10:00 – 12:00
Ogłoszenie Laureatów i Finalistów Konkursu na stronie http://www.sto35.edu.pl
13 czerwca 2022.
8. Uroczyste wręczenie nagród 15 czerwca 2022 godzina 10.00 w Społecznej
Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie.

