
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego 

„High Flyers in #Krzesiny”

Konkurs dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych, organizowany we współpracy
z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Organizator konkursu:

Organizatorem V Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „High Flyers in #Krzesiny”
jest  Szkoła  Podstawowa  nr  56  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu.

Termin konkursu:

Konkurs odbywa się raz w roku szkolnym, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. W roku
szkolnym 2022/2023 konkurs odbędzie się w czwartek 13 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00
w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu przy ulicy Tarnowskiej 27.

Cele konkursu:

 rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych dzieci,
 motywowanie dzieci do uczenia się języka angielskiego,
 promowanie języka angielskiego jako atrakcyjnej dziedziny nauki,
 rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych,
 wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i 

umiejętności,
 możliwość wzięcia udziału w warsztacie językowym i wykładzie, które poprowadzą 

przedstawiciele Wydziału Anglistyki UAM.

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu:

1. Problematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu języka angielskiego dla klas VI
szkoły podstawowej na poziomie A1+/A2 (tematyka wybranych zadań może wykraczać
poza podstawę programową).

2. Uczniowie  przygotowują  się  do  konkursu  samodzielnie  lub  pod  opieką  nauczycieli
języka angielskiego. 

3. Daną  szkołę  może  reprezentować  maksymalnie  pięciu  uczniów  klas  szóstych.
Warunkiem  uczestnictwa  jest  przesłanie  karty  zgłoszeniowej  (załącznik  nr  1),
najpóźniej do dnia 03 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: konkurshighflyers@zso2.pl 



4. Uczestnik  Konkursu  zobowiązany  jest  osobiście,  za  pośrednictwem  nauczyciela  lub
opiekuna  dostarczyć  w  dniu  konkursu podpisaną  przez  rodziców  lub  opiekunów
prawnych  Zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych uczestnika  konkursu
(załącznik nr 2)

5. Konkurs  składa  się  z  jednego  etapu  –  testu  pisemnego  trwającego  60  minut.  Test
Konkursowy  składa  się  z  zadań  sprawdzających  stopień  opanowania  struktur
leksykalno-gramatycznych,  reakcji  i  funkcji  językowych,  znajomości  wybranych
zagadnień kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego oraz z formy pisemnej
(krótki e-mail).

6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa.
7. O  zakwalifikowaniu  się  do  konkursu  decyduje  kolejność  zgłoszeń  (ilość  miejsc  jest

ograniczona). 
8. Przed i po rozwiązaniu Testu, oczekując na wyniki, uczestnicy Konkursu wezmą udział

w  warsztacie  językowym  oraz  wykładzie,  przygotowanych  przez  wykładowców
Wydziału Anglistyki UAM.

9. O zwycięstwie w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika za
rozwiązanie testu. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów tej samej
liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.

10.W konkursie  zostanie  wyłonionych 3  Laureatów (zdobywca I,  II,  i  III  miejsca)  oraz
przyznane będzie 7 wyróżnień (zdobywcy miejsc IV-X).

11.Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w ZSO nr 2 w dniu konkursu po sprawdzeniu
prac konkursowych i udziale w warsztacie językowym.

Przebieg Konkursu w ujęciu godzinowym:

 10:00 –  uroczyste  otwarcie  V Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „High
Flyers in #Krzesiny”

 10:15 – wykład dra Tomasza Skireckiego – wykładowcy Wydziału Anglistyki UAM –
Harry Potter na mapie Wielkiej Brytanii: miejsca, inspiracje, odniesienia.

 11:15 – Test Konkursowy (60 min.)
 12:15 – poczęstunek
 12:30 – warsztat językowy o nauczaniu dwujęzycznym, przygotowany przez mgr Ewę

Tomczak i mgr Dorotę Jaworską-Pasterską - Bilingual Brain: Wędrówka w poszukiwaniu
słów.

 ok. 14:00 – ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród

Nagrody:

1. Zdobywca  I  miejsca  otrzymuje:  kolekcję  książek  Harry  Potter tomy  1-7  w  języku  
angielskim, krzyżówki angielskie, fiszki, puzzle, głośnik bezprzewodowy, pamiątkowy  
dyplom, słodką niespodziankę.

2. Zdobywca  II  miejsca  otrzymuje:  książkę z  serii Harry  Potter  w  angielskiej  wersji  
językowej,   krzyżówki angielskie, fiszki, puzzle, głośnik bezprzewodowy, pamiątkowy 
dyplom, słodką niespodziankę.

3. Zdobywca  III  miejsca  otrzymuje:  książkę  z  serii  Harry  Potter  w  angielskiej  wersji  
językowej, krzyżówki angielskie,  fiszki, puzzle, głośnik bezprzewodowy, pamiątkowy  
dyplom, słodką niespodziankę.

4. Zdobywcy IV - X miejsca otrzymują: książkę z serii Harry Potter  w angielskiej wersji  
językowej, krzyżówki angielskie, pamiątkowy dyplom, słodką niespodziankę.

5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom i słodką niespodziankę.



6. Nauczyciele,  których  uczniowie  wezmą  udział  w  Konkursie  otrzymają  imienne  
zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do Konkursu. Dodatkowo, przewidziany jest  
upominek.

Postanowienia końcowe:

1. Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  organizatora  oraz  na  stronie
internetowej szkoły-organizatora www.zso2.pl 

2. Przystępując  do  Konkursu  uczestnik  potwierdza,  iż  akceptuje  niniejszy  Regulamin  i
opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik Konkursu poprzez dostarczenie Zgody (załącznik nr 2) i udział w Konkursie
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją
Konkursu oraz ze sposobem ogłaszania wyników.

4. W  kwestiach  spornych  oraz  innych  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie
decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu będą przekazywane zainteresowanym drogą
elektroniczną lub telefoniczną.

6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu. W
przypadku  jakichkolwiek  zmian,  organizatorzy  zobowiązują  się  do  powiadomienia
uczestników  drogą  elektroniczną  lub  telefoniczną  na  3  dni  przed  rozpoczęciem
Konkursu.

7. Dodatkowych informacji udzielają:

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 56 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a

ul. Tarnowska 27
61-323 Poznań
Tel. 61-879-80-90
Fax. 61-879-80-90
www.zso2.pl
konkurshighflyers@zso2.pl

Komisja konkursowa:

Nauczyciele koordynatorzy

mgr Anna Kopińska
mgr Julia Sikorska


