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Regulamin Konkursu „Yes I Can” 

  

 
§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Yes, I Can”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, os. Ogrody 20. Koordynatorem Konkursu jest Marta Dobrowolska – 

Wesołowska, dyrektor PSP nr 5, tel. 41 247 20 42, e-mail: psp5@ostrowiec.edu.pl lub 

wesolowska_m@wp.pl.  

3. Konkurs ma charakter powiatowy.  

4. W każdej placówce, która zgłosi się do udziału w Konkursie powołani są Szkolni 

Koordynatorzy Konkursu (szczegółowe zadania Koordynatorów zawarte są w §6 p.3.1.1).  

 

§ 2  

Cele konkursu 

 

Cel główny: 

Celem Konkursu jest zachęcanie uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 

ostrowieckiego do poszerzania znajomości języka angielskiego i sprawdzania swoich 

umiejętności na tle uczniów z innych placówek publicznych i niepublicznych.  

Cele szczegółowe: 

1. Motywowanie wszystkich uczniów do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 

umiejętności z zakresu języka angielskiego. 

2. Przyzwyczajenie uczniów do konkursów jako formy sprawdzianu wiedzy i umiejętności. 

3. Rozbudzanie i szerzenie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych. 

4. Mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy. 

5. Zapewnienie możliwości rywalizacji jako elementu mobilizującego do poszerzania wiedzy 

i umiejętności językowych. 

 

Powiatowy Konkurs  

Języka Angielskiego  

dla Szkół Podstawowych pod patronatem 

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 

- Jarosława Górczyńskiego 
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6. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w dalszym podnoszeniu 

poziomu umiejętności językowych.  

7. Inspirowanie nauczycieli do wzbogacenia warsztatu pracy.  

8. Zainicjowanie systematycznej współpracy pomiędzy szkołami (nauczycielami języka 

angielskiego). 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas I - VIII placówek publicznych  

i niepublicznych z powiatu ostrowieckiego. 

2. Szkoły zgłaszają chęć udziału w Konkursie wraz z podaniem liczby uczniów  

w poszczególnych oddziałach oraz nazwiskami Szkolnych Koordynatorów Konkursu  

do dnia 15 listopada 2022 r. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na adres 

mailowy: psp5@ostrowiec.edu.pl – w tytule wiadomości: „Konkurs Yes I Can”. 

 

§ 4 

Dane osobowe uczestników konkursu 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w jego 

siedzibie w celu przeprowadzenia III i IV etapu Konkursu, wyłonienia zwycięzców, 

poinformowania o nagrodzie. Rodzice bądź prawni opiekunowie uczestnika III i IV etapu 

Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ww. celach,  

w formie oświadczenia. 

2. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania w 

siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w III 

i IV etapie Konkursu. 

§ 5 

Zasady uczestnictwa 

 

1. W Konkursie biorą udział uczniowie z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 

z terenu powiatu ostrowieckiego.  

2. W etapie I mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z poszczególnych oddziałów. Decyzja 

dotycząca udziału ucznia jest dobrowolna. Zachęcamy jednak do udziału wszystkich 

uczniów.  

3. Do etapu II przechodzą laureaci 1, 2 i 3 miejsca z każdego oddziału.  

4. Do etapu III przechodzą laureaci 1 miejsca z etapu II z każdego poziomu (klasy I-VIII). 

Warunkiem udziału w etapie III jest dostarczenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia, 

o którym mowa w § 4 p. 1. 
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§ 6 

Przebieg Konkursu   

 

1. Konkurs jest trzyetapowy.  

I etap (klasowy) – część pisemna odbędzie się w terminie od 12 grudnia 2022 roku do 

21 grudnia 2022 roku na terenie każdej szkoły podstawowej zgłoszonej do konkursu na 

terenie powiatu ostrowieckiego, w trakcie lekcji języka angielskiego w każdym oddziale.  

Harmonogram szczegółowy: 

Klasa I- III – 12 - 13 - 14 grudnia 2022 r.  

Klasa IV - V – 15- 17 grudnia 2021 r.  

Klasa VI – 19 grudnia 2022 r.  

Klasa VII – 20 grudnia 2022 r.  

Klasa VIII - 21 grudnia 2022 r. 

II etap (szkolny) - część pisemna odbędzie się w terminie między 27 a 31 marca 2023 

roku na terenie każdej szkoły podstawowej zgłoszonej do konkursu z terenu powiatu 

ostrowieckiego.  

III etap (powiatowy - międzyszkolny) – część pisemna i ustna odbędzie się w czerwcu 

2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednak nie 

później niż do 9 czerwca 2023 roku. 

Formy i zakres etapów Konkursu: 

I etap – forma pisemna, test leksykalny, zadania zamknięte. Czas trwania: max. 45 minut. 

II etap – dla kategorii klas I, II, III forma pisemna, test leksykalny z elementami rozumienia 

ze słuchu, dla klas IV – VI forma pisemna, test leksykalny z elementami rozumienia ze 

słuchu zadania zamknięte i otwarte; dla kategorii klas VII - VIII – forma pisemna, test 

leksykalno – gramatyczny, z elementami słuchania oraz wiedzy o kulturze, literaturze i 

geografii krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki); 

zadania otwarte i zamknięte. Czas trwania: max. 45 minut. 

III etap – forma pisemna - forma pisemna, test leksykalny z elementami rozumienia ze 

słuchu oraz forma ustna (wypowiedź ustna na jeden z tematów podanych wcześniej do 

przygotowania (różne tematy do poszczególnych kategorii wiekowych), opis obrazka, 

udzielanie odpowiedzi na pytania do obrazka. Czas trwania wypowiedzi ustnej: max. 5 

minut/osoba. W związku z sytuacją epidemiczną, organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany formuły przeprowadzenia etapu III. 

2. Organizacja Konkursu w szkole: 

2.1 Powołanie Szkolonych Koordynatorów Konkursu. 

Szkolnych Koordynatorów Konkursu – nauczycieli języka angielskiego (1 osoba dla klas 

I-III i 1 osoba dla klas IV – VIII), powołuje Dyrektor szkoły i przekazuje Organizatorowi 

Konkursu imiona i nazwiska powołanych nauczycieli wraz z adresami mailowymi i 

numerami telefonów do 15 listopada 2022r. 

Koordynatorzy otrzymują wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia konkursu – 

etap I i II na adresy mailowe.  
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2.1.1. Zadania Szkolnych Koordynatorów Konkursu: 

- Koordynatorzy Konkursu z każdej szkoły odbierają od Organizatora arkusze konkursowe 

(wraz z zadaniami dogrywki) oraz klucze odpowiedzi w wersji elektronicznej.  

(I etap – najpóźniej 08 grudnia 2022 r, II etap – najpóźniej 23 marca2023 r.) 

- Koordynatorzy rozdają kopie arkuszy wszystkim nauczycielom języka angielskiego  

w swojej szkole; 

- nauczyciele kopiują arkusze dla uczniów i przeprowadzają test (etap I)  

na swojej lekcji języka angielskiego w terminie od 12 grudnia do 21 grudnia 2022 roku; 

- wszyscy nauczyciele sprawdzają testy swoich klas (wg klucza dostarczonego przez 

Szkolnego Koordynatora Konkursu) w terminie do 13 stycznia 2023 r. i przygotowują 

protokoły z przeprowadzonego etapu I (wg wzoru dostarczonego przez Organizatora  

za pośrednictwem Szkolnego Koordynatora Konkursu); 

- nauczyciele przekazują protokoły Koordynatorom Konkursu w szkole najpóźniej  

17 stycznia 2023 r.; 

- Szkolni Koordynatorzy Konkursu przygotowują listy uczestników etapu II i ustalają  

z Dyrektorem Szkoły miejsce przeprowadzenia testu w terminie między 27 a 31 marca 

2023 r. 

- Szkolni Koordynatorzy Konkursu powołują osiem komisji konkursowych 

do przeprowadzenia etapu II i odpowiadają za prawidłowe przeprowadzenie tego etapu  

w swojej szkole;  

- Komisje konkursowe sprawdzają testy z etapu II (wg klucza) w terminie  

do19 maja 2023 r.  

- Koordynatorzy Konkursu przygotowują protokół z etapu II ze swojej szkoły i przekazują 

go do Organizatora drogą elektroniczną (zapisany w formacie doc.) na adres 

psp5@ostrowiec.edu.pl oraz w formie wydruku, do którego należy dołączyć pisemne 

oświadczenia, o których mowa w § 4 p. 1 w terminie najpóźniej do 28 maja 2023 r.  

§ 7 

Zasady wyłaniania laureatów etapów Konkursu 

 

1. Laureatami etapu I są 3 osoby z każdego oddziału z każdej kategorii wiekowej (klasy I-

VIII), które uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku wyniku ex aequo 

przeprowadzona zostanie dogrywka (zadania zostaną dostarczone przez Organizatora na 

wniosek Szkolnego Koordynatora Konkursu).  

2.  Laureatami etapu II jest 1 osoba z każdej kategorii wiekowej (z klas I-VIII – w sumie 8 

osób z każdej szkoły), które uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku wyniku ex 

aequo przeprowadzona zostanie dogrywka (zadania zostaną dostarczone przez 

Organizatora na wniosek Szkolnego Koordynatora Konkursu). 

3. Laureatami etapu III są 3 osoby z każdej kategorii wiekowej (z klas I-VIII), które uzyskają 

największą liczbę punktów za test oraz wypowiedź ustną przed Komisją Konkursową.  
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§ 8 

Komisja Konkursowa – etap III 

 

1. Jury etapu III składa się ze Szkolnych Koordynatorów Konkursu oraz osób powołanych 

przez Organizatora Konkursu.  

2. Powołane zostaną 4 komisje konkursowe, po 3 osoby w każdej komisji.  

3. Nad przeprowadzeniem etapu III nadzór sprawować będzie Organizator Konkursu.  

 

§ 9 

Wyniki Konkursu i nagrody  

 

1. Wyniki etapu I Konkursu zostaną ogłoszone w poszczególnych oddziałach przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia języka angielskiego do dnia 13 stycznia 2023 r. 

2. Wyniki etapu II zostaną ogłoszone do dnia 19 maja 2023 roku przez Szkolnych 

Koordynatorów Konkursu. 

3. Wyniki etapu III zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Laureatów „Simply the Best”, 

termin i miejsce której zostaną podane w trakcie etapu III. Laureatom Konkursu za zajęcie 

trzech pierwszych miejsc na etapie III zostaną wręczone nagrody rzeczowe lub vouchery, 

a pozostałym uczestnikom etapu III - dyplomy.  

4. Za udział w etapie II uczestnicy mogą otrzymać certyfikaty za udział (decyzję o tym 

podejmuje Szkolny Koordynator Konkursu). Organizator zapewnia wzór certyfikatu do 

samodzielnego wydruku na wniosek Szkolnych Koordynatorów Konkursu. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są 

wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli 

jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 2000 zł. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w nim zasad. 

3. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać od Koordynatora Konkursu pod 

numerem telefonu 41 247 20 42 lub pod adresem mailowym psp5@ostrowiec.edu.pl bądź 

wesolowska_m@wp.pl. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu.  

5. W przypadku jakichkolwiek zmian Organizator zobowiązuje się do powiadomienia 

wszystkich uczestniczących szkół drogą mailową. 
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§ 11 

Ważne terminy 

 30 października 2022 r. – przekazanie szkołom Regulaminu Konkursu. 

 12 grudnia – 21 grudnia 2022 roku – przeprowadzenie etapu I wg harmonogramu 

szczegółowego. 

 Do 13 stycznia 2023 r. – przekazanie przez nauczycieli prowadzących zajęcia z języka 

angielskiego w każdym oddziale protokołów z wynikami etapu I do Szkolnych 

Koordynatorów Konkursu w każdej szkole. 

 Do 27 stycznia 2023 roku – przeprowadzenie dogrywki przez nauczycieli języka 

angielskiego. 

 27 – 31 marca 2023 roku – etap II w szkole. 

 Do 19 maja 2023 r. – przygotowanie protokołu z wynikami etapu II  

i przeprowadzenie ewentualnej dogrywki. 

 Do 28 maja 2023 r. – doręczenie do Organizatora Konkursu protokołu z etapu II oraz 

oświadczeń, o których mowa w § 4. 

 Do 9 czerwca 2023 r. – etap III. 

 Czerwiec 2023 r.- Gala Laureatów. 
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Instrukcje dla Nauczycieli 

Klasy I-III 

 

1. Przed rozpoczęciem Konkursu prosimy podkreślić, iż należy go traktować jako zabawę, 

sprawdzenie swoich umiejętności i zachętę do dalszej nauki języka angielskiego. 

Uczniowie mają prawo odmowy wzięcia udziału w Konkursie.  

2. Każdy z Uczestników chętnych do wzięcia udziału w Konkursie otrzymuje jeden 

arkusz. Nie ma konieczności druku w kolorze.  

3. Nauczyciel pomaga wpisać imię i nazwisko ucznia drukowanymi literami  

w kratki na górze strony.  

4. W miejsce „Oddział” wpisujemy klasę IA, IB, itd., w miejsce Nr – numer ucznia w 

dzienniku. 

5. Wszystkie odpowiedzi zaznaczane są na arkuszach.  

6. W klasach pierwszych Nauczyciel odczytuje treść poleceń i wszystkich odpowiedzi, 

dając Uczestnikom czas na wykonanie polecenia.  

7. Zadania oparte na rozumieniu ze słuchu należy odtwarzać dwa razy.  

8. W razie konieczności spowodowanej słabą jakością wydruku można wyświetlić 

powiększone obrazki na tablicy interaktywnej, bądź poprzez projektor multimedialny.  

9. Czas przeznaczony na wykonanie zadań konkursowych może się wahać, jednak nie 

może przekroczyć 45 minut.  

10. Uczestnicy wykonują zadania samodzielnie. 

11. Po wypełnieniu arkuszy przez Uczestników Nauczyciel zbiera arkusze, sprawdza 

według otrzymanego klucza i przygotowuje protokoły z każdego oddziału. Protokoły 

prosimy przekazać Szkolnym Koordynatorom Konkursu do dnia 13 stycznia 2023 roku.   
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Instrukcje dla Nauczycieli 

Klasy IV – VIII 

 
 

1. Przed rozpoczęciem Konkursu prosimy podkreślić, iż należy go traktować jako 

zabawę, sprawdzenie swoich umiejętności i zachętę do dalszej nauki języka 

angielskiego. Uczniowie mają prawo odmowy wzięcia udziału w Konkursie.  

2. Każdy z Uczestników chętnych do wzięcia udziału w Konkursie otrzymuje jeden 

arkusz. Nie ma konieczności druku w kolorze. 

3. Uczestnicy wpisują imię i nazwisko (drukowanymi literami) oraz oddział i numer w 

dzienniku w miejscach na to przeznaczonych u góry strony. 

4. Czas przeznaczony na wykonanie zadań konkursowych może się wahać, jednak nie 

może przekroczyć 45 minut.  

5. Wszystkie odpowiedzi zaznaczane są na arkuszach konkursowych. 

6. Zadania oparte na rozumieniu ze słuchu należy odtwarzać dwa razy.  

7. W razie konieczności spowodowanej słabą jakością wydruku można wyświetlić 

powiększone obrazki na tablicy interaktywnej, bądź poprzez projektor multimedialny.  

8. Uczestnicy wykonują zadania samodzielnie. 

9. Po wypełnieniu arkuszy przez Uczestników Nauczyciel zbiera arkusze, sprawdza 

według otrzymanego klucza i przygotowuje protokoły z każdego oddziału. Protokoły 

prosimy przekazać Szkolnym Koordynatorom Konkursu do dnia 13.01.2023 roku.  
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PROTOKÓŁ – ETAP I  

 

 

Klasa i oddział:………………………. 

Ilość Uczestników:…………………… 

Imię i nazwisko Nauczyciela:……………………………………… 

Laureaci: 

I miejsce ………………………../ ilość punktów…………….. 

II miejsce ………………………../ ilość punktów…………….. 

III miejsce ………………………../ ilość punktów…………….. 

Konieczność dogrywki: TAK  NIE  

 

Wyniki szczegółowe 

Lp. Imię i nazwisko Uczestnika Liczba punktów  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


