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REGULAMIN  

KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WIEDZY O KRAJACH 

ANGLOJĘZYCZNYCH 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I  

GIMNAZJALNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Humanistyczny Wydziału Zamiejscowego w 

Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem J M Rektora Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach.  

3. Prawo udziału w Konkursie posiadają uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych 

oraz uczniowie szkół gimnazjalnych. 

§2 

1. Konkurs przeprowadza Komitet Organizacyjny powołany przez Dyrektora Instytutu 

Humanistycznego Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu UJK w Kielcach, w 

skład którego wchodzą: 

- dr Anna Gilarek (Przewodniczący) 

            - dr Łukasz Furtak (Zastępca Przewodniczącego) 

            - mgr Ewa Korczyńska-Madej (sekretarz) 

            - Przedstawiciele studentów filologii angielskiej 

 

2. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest siedziba Wydziału Zamiejscowego 

w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mieszcząca się przy 

ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz. 

3. Komitet Organizacyjny Konkursu prowadzi dokumentację Konkursu,  

a w szczególności: 
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a) dokumentację dotyczącą organizacji Konkursu w roku szkolnym 2018/2019; 

b) listę zadań konkursowych; 

c) listę uczestników Konkursu; 

d) listę laureatów Konkursu. 

 

Rozdział II 

Cele konkursu 

§3 

 

Celem Konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży szkół 

gimnazjalnych i podstawowych oraz monitorowanie poziomu kompetencji 

językowych uczniów szkół gimnazjalnych oraz zwiększenie zainteresowania uczniów 

kulturą krajów angielskiego obszaru językowego. 

 

Rozdział III 

Zasady konkursu 

§4 

 

1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Wydziału, ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz 

w dniu 13 marca 2019 r. 

2. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie ośmiu Uczniów reprezentujących 

daną szkołę. 

3. Maksymalna liczba uczestników to 70 osób; decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Informacja o terminie przeprowadzenia Konkursu podawana jest do wiadomości 

publicznej, minimum na 2 tygodnie przed planowanym terminem jego 

przeprowadzenia. Zaproszenia do udziału w Konkursie wysyłane są do dyrektorów 

szkół gimnazjalnych pocztą elektroniczną, oraz umieszczane na stronie internetowej 

Wydziału: https://sandomierz.ujk.edu.pl/ 
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Rozdział IV 

Warunki uczestnictwa 

§5 

 

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z Regulaminem Konkursu; 

b) wypełnienia formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go na adres: 

Instytut Humanistyczny Instytut Humanistyczny Wydziału Zamiejscowego w 

Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; ul. Schinzla 13a, 27-

600 Sandomierz lub adres email: agilarek@ujk.edu.pl 

c) nadesłania zgłoszenia do dnia 5 marca 2019 r. 

 

 

Rozdział V 

Tryb oceny prac konkursowych 

§6 

 

1. Konkurs będzie przebiegał w następujących etapach: 

a) rozumienie tekstu czytanego 

b) test leksykalno-gramatyczny 

c) test wiedzy o krajach anglojęzycznych; 

2. Test wypełniany jest przez uczestników anonimowo. Dane osobowe uczestnik 

zamieszcza na osobnym formularzu – karcie identyfikacyjnej i zamyka  

w zakodowanej kopercie. Odpowiedzi z testu zaznaczane są na arkuszu odpowiedzi 

oznaczonym tym samym kodem. 

3. Po sprawdzeniu testów Komitet Organizacyjny Konkursu odtajnia dane osobowe  

i ogłasza wyniki uczestników oraz laureatów Konkursu. 

4. W przypadku trzech pierwszych miejsc i uzyskania takiej samej liczby punktów  

z części testowej przez dwóch lub więcej uczestników Konkursu, Komitet 

Organizacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia części ustnej, celem 

wyłonienia laureata. 
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 Wyniki Konkursu zostaną przedstawione w postaci pisemnego protokołu  

i podane do wiadomości na stronie internetowej Wydziału 

(https://sandomierz.ujk.edu.pl/) tego samego dnia. 

5. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie Wydziału w dniu 

Konkursu. 

 

 

   

Rozdział VI 

Nagrody 

§7 

 

 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest sponsor: Szkoła Języków Obcych OPTIMA 

Beata i Łukasz Furtak.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w Konkursie. 

3. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy nadane przez Dziekan Wydziału 

Zamiejscowego  w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 

nagrody ufundowane przez Szkołę Języków Obcych OPTIMA Beata i Łukasz Furtak. 

4. Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach zapewnia laureatom trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe (materiały 

do nauki języka angielskiego). 

5. Ponadto laureaci otrzymają listy gratulacyjne wysłane do dyrektorów ich szkół. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§8 

 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane 

przez stronę https://sandomierz.ujk.edu.pl/  oraz bezpośrednio u Organizatora. 

§9 
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Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny 

Konkursu. 

§10 

 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

§11 

 

Osobą do kontaktu jest: dr Anna Gilarek, tel.: 600-195-074; 

email: agilarek@ujk.edu.pl 

 


