REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
“ENGLISH CHALLENGE”
I EDYCJA KONKURSU ONLINE

Honorowy patronat
nad konkursem objął:
Prezydent Miasta Biała Podlaska
oraz
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej,
ul. Sportowa 7,
21-500 Biała Podlaska,
https://sp3-bialapodlaska.pl/
Koordynatorzy Konkursu: mgr Monika Hołub i Pani Patrycja Paszkowska
Wszelkie pytania należy kierować do Koordynatora Konkursu:
❖ tel. 504504032 (nr prywatny Koordynatora)
❖ e-mail: monika.holub@sp3-bialapodlaska.pl
w temacie wiadomości wpisując: Konkurs „English Challenge”
Cele Konkursu:
●
●
●
●
●
●

odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań z języka angielskiego;
dostarczenia uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia,
które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka;
pobudzanie twórczego i logicznego myślenia;
wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
rozwijanie kompetencji cyfrowych;

Adresaci Konkursu:
Konkurs organizowany jest z myślą o uczniach wykazujących szczególne zainteresowania
językiem angielskim oraz pragnących rozszerzyć i pogłębić wiedzę, a także swoje umiejętności
z języka angielskiego.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas piątych oraz szóstych szkół podstawowych
na terenie województwa lubelskiego.
Zasady i Warunki Udziału w Konkursie:
●
●

●

●

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
do 12 maja 2021 r. do godz. 16.30 zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje jeden
nauczyciel z danej szkoły, który przesyła na adres koordynatora konkursu wypełnioną
formularz zgłoszenia szkoły (zał. 1N formularz zgłoszenia szkoły )
(*formuarz zgłoszenia szkoły można pobrać tutaj> https://bit.ly/32Jnd03)
Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klasy V-VI szkoły podstawowej znajdującej
się na terenie województwa lubelskiego, używając dowolnego urządzenia (komputer,
tablet, telefon komórkowy) z dostępem do Internetu.
Uczeń, który chce wziąć udział w konkursie, dostarcza szkolnemu koordynatorowi
konkursu następujące dokumenty podpisane przez rodzica/ prawnego opiekuna
(*dozwolona jest forma elektroniczna dokumentów np. w postaci zdjęć):

1. kartę zgłoszenia do konkursu i zgodę rodzica/ prawnego opiekuna na udział ucznia
w konkursie (załącznik nr 1u);
2. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: o przetwarzaniu danych osobowych
i akceptacji Regulaminu Konkursu (załącznik nr 2u)
3. oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu oraz publikowanie wyniku ucznia wraz z jego danymi osobowymi
na stronie internetowej organizatora (załącznik nr 3u< zawiera także klauzulę informacyjną);
(dokumenty do pobrania w linku: https://bit.ly/32Jnd03 )
(*Dokumenty, o których mowa w ww. pkt. 1 - 3 pozostają u nauczyciela, który zgłosił szkołę
do konkursu i koordynuje I etap (szkolny); zaś tylko dokumenty uczniów, którzy zakwalifikują
się do II etapu (finału) konkursu oraz wypełnioną kartę zgłoszenia uczniów do II etapu
konkursu ( zał. 2N > dokument dostępny w linku: https://bit.ly/32Jnd03 )> nauczyciel przesyła
po zakończeniu I etapu konkursu do 15 maja 2021 r. na adres koordynatora konkursu:
monika.holub@sp3-bialapodlaska.pl )

●

●
●
●

14 maja 2021 r. I etap (szkolny) - zostanie przeprowadzony o godzinie ustalonej
przez nauczyciela, który zgłosił szkołę do konkursu i który ma konto na platformie
Quizizz.*W związku z RODO > uczeń przystępując do I etapu na Quizizz w nazwie wpisuje:
szkołę, swoje imię i tylko 3 pierwsze litery nazwiska oraz klasę (np. SP3jankow6C ).
Wpływ na wynik uczestnika konkursu ma: ilość udzielonych prawidłowo odpowiedzi
oraz szybkość rozwiązania zadań testowych.
Do II etapu konkursu przechodzi 5 uczniów z danej szkoły, którzy uzyskali najlepsze
wyniki na etapie szkolnym.
18 maja 2021 r. II etap konkursu- tego dnia do godz. 11.30 każdy uczestnik otrzyma
od koordynatora konkursu link do finałowego testu na Quizizz bezpośrednio na adres email
podany w zgłoszeniu do konkursu. *W związku z RODO > uczeń przystępując
do II etapu konkursu na platformie Quizizz w nazwie wpisuje: szkołę, swoje imię
i TYLKO 3 pierwsze litery nazwiska oraz klasę, (np. SP3jankow6C ).

II etap konkursu organizator rozpocznie o godz. 12.00 (*lub 12.00 i 13.00 w przypadku
konieczności przeprowadzenia II etapu konkursu w dwóch turach)

●

Organizator zastrzega, że każdy uczeń może przystąpić do konkursu tylko 1 raz.
***Uczeń może zostać zdyskwalifikowany (tzn. jego wynik nie będzie brany pod uwagę)
w przypadku: niepoprawnie wpisanej nazwy uczestnika (tzn. nazwa inna niż: szkoła, imię,
nazwisko, klasa); w przypadku niesamodzielnej pracy- wpisania dwóch/ kilku takich
samych lub podobnych nazw uczestnika podczas finału konkursu.
Organizator nie przewiduje dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników,
którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do finału konkursu lub którzy z przyczyn
technicznych (np. problemy z Internetem/ sprzętem) nie mogli wziąć udziału w konkursie.
Niestawienie się uczestnika konkursu w określonym przez koordynatora terminie
i czasie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
*W przypadku dużej liczby zgłoszeń szkół do konkursu organizator przewiduje
przeprowadzenie II etapu konkursu w dwóch turach (18 maja 2021 r. o godz. 12.00 i 13.00)
i zorganizowanie III etapu konkursu (20 maja 2021 r. o godz. 12.00), który ostatecznie
wyłoni laureatów konkursu. Do III etapu konkursu zakwalifikują się uczniowie, którzy
w II etapie konkursu zajmą miejsca 1-10 w klasyfikacji generalnej Quizizz.
*W przypadku konieczności zorganizowania III etapu konkursu organizator
(do 18 maja 2021 r.) poinformuje nauczycieli , którzy zgłoszą szkoły do konkursu.
W przypadku problemów technicznych z platformą Quizizz w dniu finału koordynator
konkursu niezwłocznie poinformuje uczestników mailowo o zmianie terminu i godziny
przeprowadzenia finałowego etapu konkursu.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu
(https://sp3-bialapodlaska.pl/) w zakładce “uczniowie/ konkursy” do 25 maja 2021 r.

●

●
●

●

●

Nagrody:
●

Nagrody przyznawane są przez organizatora konkursu na podstawie wyników
generalnej klasyfikacji na platformie Quizizz na koniec II lub III etapu- finału
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego “English Challenge “.
● Po finale konkursu organizator konkursu przyzna:
- za zajęcie: I, II, III, IV, V miejsca- dyplomy z tytułem laureata Wojewódzkiego
Konkursu z Języka Angielskiego “English Challenge“oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe
(np. smartwatch, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, opaska smartband;
powerbank)
- za zajęcie: VI, VII, VIII, IX, X miejsca- dyplomy z wyróżnieniem oraz upominki;
- za zajęcie XI - XX miejsca- pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie i drobne
gadżety.
● Wszyscy nauczyciele, którzy zgłoszą szkołę do konkursu i przeprowadzą I etap konkursu
otrzymają dyplomy z podziękowaniem za współpracę.
● Atrakcyjne nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez:
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej,
firmę RED-BET, której właścicielem jest p. Krzysztof Dudek oraz firmę PALLO MEBLE,
której właścicielem jest p. Paweł Dorosz.
● Gadżety i drobne upominki ufundował Prezydent Miasta Biała Podlaska,
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach oraz Wydawnictwo
Macmillan.

●
●

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu
(https://sp3-bialapodlaska.pl/) w zakładce “uczniowie/ konkursy” do 25 maja 2021 r.
Informacja o nagrodach i dyplomach dla laureatów konkursu oraz sposobie
ich przekazania zostanie przesłana na adresy email nauczycieli, zgłaszających szkoły
do konkursu oraz na adresy email laureatów konkursu do 28 maja 2021 r.

Zakres Materiału Obowiązujący na Konkursie:
Pytania konkursowe dla wszystkich etapów konkursu będą obejmowały zagadnienia
(sprawdzające znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowym zasobem środków
językowych: gramatycznych, leksykalnych i ortograficznych; znajomość funkcji językowych
oraz podstawowych elementów kulturoznawczych- podstawowej wiedzy o krajach
anglojęzycznych) znajdujące się w podstawie programowej dla uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej. *szczegółowe zagadnienia znajdują się w linku> https://bit.ly/3tUOJE0
Testy konkursowe przygotowane na platformie Quizizz będą składały się z 60 pytań. Każdy
uczestnik będzie mógł przeczytać pytanie i udzielić na nie odpowiedzi (zaznaczając
prawidłową odpowiedź lub wpisując brakujący fragment wypowiedzi) bez ograniczenia czasu jednak o wynikach w klasyfikacji generalnej Quizizz znaczenie ma ilości prawidłowo
zaznaczonych/wpisanych odpowiedzi oraz czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi.
Typy zadań jakie mogą pojawić się na konkursie: zadanie wielokrotnego wyboru; zadanie typu
prawda- fałsz; zadanie otwarte (wpisanie 1 brakującego wyrazu).
Pytania konkursowe zostaną przygotowane pod kierunkiem nauczyciela akademickiegodr. Natalię Sanżarewską-Chmiel z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Siedlcach.

Postanowienia końcowe:
●

●
●
●
●

●

Nauczyciel, który zgłasza szkołę do Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego
“English Challenge” w celu przeprowadzenia I etapu konkursu musi mieć aktywne konto
na platformie Quizizz;
w przypadku braku konta, nauczyciel może skorzystać z poniższego linku:
https://quizizz.com/invite/5bae7e0556761700199a77d9
uczeń nie ma obowiązku zakładania konta na Quizizz;
platforma Quizizz jest bezpłatna zarówno dla nauczyciela jak i ucznia, który będzie chciał
wziąć udział w konkursie;
Zgodnie z zasadami platformy Quizizz:
*nauczyciel, który ma konto w wersji podstawowej (bezpłatnej) może przeprowadzić test
dla 100 uczestników;
*nauczyciel, który ma konto w wersji ulepszonej (“super”) może przeprowadzić test
dla 500 uczestników;
Nie dostarczenie dokumentów ucznia (załącznik 1-3u) lub przesłanie niekompletnej
dokumentacji uczestnika, który zakwalifikował się do II etapu (i ewentualnie III etapu)
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego “English Challenge” do 15 maja 2021 r.
na adres e-mail koordynatora konkursu jest równoznaczne z rezygnacją danego ucznia
w konkursie;

●

14 maja 2021 r. (do godziny 8.40) koordynator konkursu zobowiązuje się udostępnić
test na platformie Quizizz do przeprowadzenia I etapu konkursu nauczycielom, którzy
zgłoszą szkoły do konkursu- godzinę przeprowadzenia I etapu konkursu ustala
nauczyciel zgłaszający szkołę; *(zgłoszenia szkół do konkursu przyjmowane są do 12.05.2021 r.
do godz. 16.30)

●

●

●

●

●

18 maja 2021 r. (do godziny 11.30) koordynator konkursu zobowiązuje się udostępnić
uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do II etapu, test na platformie Quizizz
bezpośrednio na ich adresy email podane w kartach zgłoszenia;
(organizator rozpocznie II etap konkursu o godz. 12.00);
*20 maja 2021 r. (do godziny 11.30) w przypadku dużej liczby zgłoszeń szkół
do konkursu> koordynator konkursu zobowiązuje się udostępnić 20 uczestnikom
konkursu, którzy zakwalifikowali się do III etapu, test na platformie Quizizz bezpośrednio
na ich adresy email podane w kartach zgłoszenia;
(organizator rozpocznie III etap konkursu o godz. 12.00);
W przypadku powrotu uczniów do nauki stacjonarnej- nauczyciel, który zgłosił szkołę
do konkursu może zwrócić się do Dyrektora swojej szkoły z prośbą o udostępnienie
uczniom szkolnego sprzętu z dostępem do internetu w dniu II etapu konkursu
(i ewentualnie III etapu konkursu, który zostanie przeprowadzony w przypadku dużej liczby
zgłoszeń szkół do konkursu);
wszelkie dokumenty dla nauczyciela (zał. 1N i zał. 2N),
ucznia lub jego rodzica/ prawnego opiekuna (zał. 1u, 2u, 3u) są dostępne do pobrania
w linku: https://bit.ly/32Jnd03 ;
W sytuacjach nieobjętych regulaminem wszelkie inne sprawy rozstrzyga organizator
konkursu i jego koordynatorzy.

Organizator konkursu i jego koordynatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą
o zamieszczenie informacji dotyczącej Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Angielskiego “English Challenge” na stronach internetowych szkół >
plakat promujący konkurs znajduje się w poniższym linku:
https://bit.ly/32Jnd03

Sponsorzy nagród rzeczowych oraz gadżetów/upominków:

