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Celiny, dn. 1.03. 2022r.

REGULAMIN POWIATOWEGO
KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 KOMIKS ‘MY SUPER FAMILY AND ME’

I . Cele konkursu:

 Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej.

 Rozwijanie,  rozbudzanie  zainteresowań  i  uzdolnień  w zakresie  znajomości  języka  angielskiego
uczniów klas III.

 Motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego w sposób twórczy i
kreatywny.

 Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.

 Wskazanie na praktyczny wymiar nauki języka angielskiego, jako narzędzia komunikowania się we
współczesnym świecie.

 Kształtowanie wartości poprzez rozwijanie relacji społecznych.

 Realizacja konkursu jest częścią programu profilaktyki w zakresie uzależnień od alkoholu oraz gier
komputerowych wśród dzieci i młodzieży.



II. Organizator konkursu:

Inicjatorem  i  organizatorem  „Powiatowego  Konkursu  z  Języka  Angielskiego  dla  klas  III  Szkół
Podstawowych” jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Celinach.

III. Kategoria wiekowa:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III szkoły podstawowej.

IV. Warunki uczestnictwa:

 Uczestnikiem  konkursu  może  być  każdy  zainteresowany  uczeń  z  klasy  III  z  powiatu
krakowskiego.

 Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę.
 Praca musi być wykonana w języku angielskim.
 Praca musi być wykonana na arkuszu A3.
 Praca powinna zawierać 8-10 okienek sytuacyjnych.
 W komiksie mogą pojawić się znani bohaterowie opowieści, bajek lub komiksów albo oryginalne

postaci wymyślone przez ucznia.
 Technika wykonania prac jest dowolna.
 Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia.

 Praca ucznia musi być oryginalna, pomysł nie może być kopią istniejącego komiksu, książki, bajki
lub filmu.

 Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych.

 Uczeń staje się uczestnikiem konkursu pod warunkiem wykonania i dostarczenia lub wysłania do
organizatora komiksu opisanego metryczką do 22 kwietnia 2022 roku na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA W CELINACH

CELINY, ul. Radosna 31  32-095 IWANOWICE

z dopiskiem „ KOMIKS ‘MY SUPER FAMILY AND ME’ konkurs”

DANE NA METRYCZCE:

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna

Numer telefonu

Adres email

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na publikacje danych osobowych i wizerunku
uczestnika na potrzeby konkursu.

 Wizerunek zwycięzców konkursu zostanie również opublikowany w mediach społecznościowych
oraz stronach internetowych szkoły i gminy oraz GCKiB, na co uczestnik wyraża zgodę.

 Prace  przesłane  na  konkurs  stają  się  własnością  organizatora.  Organizator  nie  zwraca  uczniom
nadesłanych prac.



 Uczestnik  zgłaszając  się  do  konkursu  akceptuje  również  wszystkie  postanowienia  zawarte  w
regulaminie.

V. Zakres programowy:

Konkurs ma formę pracy twórczej i obejmuje zakres materiału przewidziany dla klas I-III.

VI. Zasady i przebieg konkursu:

 Konkurs językowy ma charakter jednoetapowy i trwa od 18.03.2022r – 22.04.2022r.
 22 kwietnia  2022 jest  terminem nieprzekraczalnym na nadsyłanie prac.  Decyduje data  stempla

pocztowego.
 Niezależne  Jury  dokona  merytorycznej,  twórczej  i  estetycznej  oceny  prac  w  terminie  23.04  -

8.05.2022.
 9 maja wyniki  konkursu  zostaną ogłoszone na  stronie  internetowej  oraz  Facebooku  szkoły,

gminy  oraz  GCKiB, natomiast  zwycięzcy  zostaną  poinformowani  telefonicznie  o  terminie
wręczenia nagród.

 Za przygotowanie,  przebieg  oraz  stronę  merytoryczną  odpowiadają  nauczyciele  uczący  języka
angielskiego  w  Szkole  Podstawowej  w  Celinach  (mgr  Mariola  Gugała,  mgr  Małgorzata
Pacanowska).

VII. Kryteria oceniania:

Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który samodzielnie wykona komiks w języku angielskim o tematyce
związanej z rodziną.
Niezależne Jury dokona oceny prac według następujących kryteriów:

 Wartość językowa
 Estetyka
 Pomysłowość i oryginalność
 Ciekawa akcja komiksu oraz interesujące zakończenie

VIII. Nagrody:

Uczestnicy,  którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu gminy Iwanowice, ze środków finansowych
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii.

Organizatorzy:

mgr Małgorzata Pacanowska
mgr Mariola Gugała
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KARTA ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO
KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS III
KOMIKS ‘MY SUPER FAMILY AND ME’

I. DANE UCZESTNIKA:

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………
Klasa: ……………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela:…………………………………………………………….

II. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
     I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………

przez Szkołę Podstawową im. św. Jana Bosko w Celinach w związku z realizacją celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.
 Wyrażam  również  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku  mojego  dziecka  do  promowania  działań
związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie
zdjęć oraz innych materiałów (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.)

……………………………….                                  …………………………………………
  data                                                                                                     podpis rodzica


