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Regulamin 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Online 'Let's High 5' 

dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego 

 

1. Cele konkursu: 

 
Cele dydaktyczne: 

• podniesienie poziomu umiejętności językowych, 

• poszerzenie zasobu słownictwa,  

• rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, 

• motywowanie uczniów do nauki. 

 
Cele wychowawcze: 

• kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się i dochodzenia do wiedzy, 

• kształtowanie u uczniów cech takich jak: odpowiedzialność, wytrwałość i poczucie własnej 

wartości, 

• rozbudzenie ciekawości poznawczej. 

 

2. Konkurs jest bezpłatny. 

 

3. Czas trwania konkursu. 
 

Konkurs trwa od 23 do 27 listopada 2020 r.  

 

4. Organizatorzy konkursu. 
 

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego:  

Michalina Staszek i Joanna Bizoń - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie. 

 

5. Kto może wziąć udział w konkursie? 

 
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

 

I kategoria: uczniowie klas I-III, 

II kategoria: uczniowie klas IV-VIII. 

 

Do konkursu można zgłosić po jednym uczestniku z każdej kategorii.  

 

Prosimy o wypełnienie załączników. 
 

W konkursie biorą udział uczniowie reprezentujący swoją szkołę wyłonieni na etapie szkolnym 

przez nauczyciela odpowiedzialnego za zgłoszenie uczniów do konkursu.  
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BARDZO WAŻNE!  
Zgłaszanie zawodów wiedzy, które mogą być wymienione w świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz uwzględnianie w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
Dyrektor szkoły, który wyraził zgodę na udział uczniów w konkursie, zgłasza ten konkurs do 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły na dany rok szkolny poprzez formularz zamieszczony na platformie 

wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) Kuratorium Oświaty w Katowicach do 20 stycznia 

danego roku szkolnego. 
 

Należy pamiętać, by nazwa konkursu zgłaszanego zgadzała się z nazwą podaną 
w regulaminie!  Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Online 'Let's High 5' dla uczniów 

szkół podstawowych województwa śląskiego. 

 
"Na podstawie zgłoszeń spełniających kryteria i zasady, Śląski Kurator Oświaty podejmie decyzję o 

umieszczeniu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym w bieżącym roku szkolnym  w wykazie, który zostanie podany do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego danego 

roku."* 

 

"Zgłoszenie przez dyrektora szkoły podstawowej propozycji zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych na platformie wymiany informacji SOK Kuratorium Oświaty w Katowicach, nie 

oznacza automatycznego umieszczenia ich w wykazie, o którym mowa w art. 148 ustawy Prawo 

oświatowe, podawanym do publicznej wiadomości przez Śląskiego Kuratora Oświaty do końca 

lutego danego roku." * 

 

* http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/zalatwianie-spraw/kartyinformacyjne-zalatwianie-

spraw/karta-nr-61-zglaszanie-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych/ 

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZYJMUJEMY DO 20 LISTOPADA 2020 r. 

 
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wraz ze zgłoszeniem zgodę 
rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych uczestnika 

w związku z udostępnieniem rankingu oraz wyników konkursu.  

 

Należy wypełnić dołączone do regulaminu załączniki. 
 

Brak zgody jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do udziału w konkursie. 
 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są TYLKO drogą mailową na adres: 

 

uczniowie klas I-III - klasy3letshigh5@gmail.com      

 

uczniowie klas IV-VIII - klasy8letshigh5@gmail.com   
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6. Zasady konkursu wojewódzkiego. 
 

Każdego dnia, w dniach od 23 do 27 listopada 2020 r., o godzinie 18:00 na stronie konkursu: 

https://padlet.com/joasiabizon/konkursSP3Radlin 

będzie publikowane zadanie z języka angielskiego.  

Zatem 5 zadań w 5 dni. 

Uczestnicy rozwiązują zadanie i przesyłają odpowiedzi na adres mailowy konkursu W DNIU 

PUBLIKACJI ZADANIA.  

 

KAŻDA KATEGORIA MA PRZYDZIELONY INNY ADRES MAILOWY! 
uczniowie klas I-III - klasy3letshigh5@gmail.com      

uczniowie klas IV-VIII - klasy8letshigh5@gmail.com   

 

Uwaga.  

Odpowiedzi należy każdorazowo podpisać imieniem, nazwiskiem i nazwą szkoły uczestnika. 

 

Odpowiedzi zostaną ocenione w dwóch kategoriach:  

1 - poprawność wykonanego zadania 

2 - kolejność przesłania odpowiedzi 

 

Każdego dnia zatem uczestnik zdobywa punkty w dwóch kategoriach.  

 

1 - Liczba punktów wynikająca z poprawności wykonanego zadania zależy od ilości poprawnych 

odpowiedzi. Każdego dnia można zdobyć maksymalnie 20 punktów za bezbłędnie wykonane 

zadanie. Każdy błąd w zapisie lub w odpowiedzi to strata punktu. 

 

2 - Liczba punktów wynikająca z kolejności przesłania odpowiedzi zależy od czasu nadesłania 

odpowiedzi. Uczestnik, który pierwszy prześle odpowiedź otrzyma 10 punktów, uczestnik z drugim 

czasem 9  punktów, następny 8 punktów itd. (Punktowana jest pierwsza dziesiątka).  

W przypadku nadesłania zadań w tym samym czasie przez kilku uczestników przyznaje się tę 
samą ilość punktów (kryteria ex aequo). 
 

7. Publikacja rankingu. 
 

Po sprawdzeniu odpowiedzi zostanie przygotowany i opublikowany aktualny ranking na stronie SP 

3 w Radlinie w zakładce konkursy. Uczestnicy będą mogli na bieżąco śledzić swoje dokonania. 

Ostateczne wyniki ukażą się 28 listopada 2020 r.  

 

8. Nagrody w konkursie. 
 

Uczestnicy na pierwszych trzech miejscach rankingu w każdej kategorii otrzymają nagrody 

rzeczowe, które zostaną przesłane do końca grudnia na adres szkoły uczestników. Nagrody 

otrzymują zatem uczestnicy, którzy zajmą odpowiednio: 

I miejsce, 

II miejsce, 

III miejsce. 

W przypadku takiej samej liczby punktów przyznaje się miejsca ex aequo. 
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9. Zakres materiału. 

 

• Zadania konkursowe będą zawierać materiał sprawdzający umiejętności z zakresu 

posługiwania się słownictwem w ramach następujących tematów: 

- przyroda wokół mnie, 

- moja szkoła, 

- sklep, 

- ja i moi bliscy, 

- święta i tradycje (tradycje bożonarodzeniowe krajów anglojęzycznych). 

Podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny I etap edukacyjny: klasy I–III. 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Online 'Let's High 5' dla uczniów szkół 
podstawowych województwa śląskiego obejmuje i poszerza treści podstawy programowej 

z  języka angielskiego. 

 

• Zadania konkursowe będą zawierać materiał sprawdzający umiejętności z zakresu 

posługiwania się słownictwem w ramach następujących tematów: 

- świat przyrody, 

- edukacja, 

- zakupy i usługi, 

- życie prywatne, 

- kultura (tradycje bożonarodzeniowe krajów anglojęzycznych). 

Podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny II etap edukacyjny: klasy IV–VIII. 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Online 'Let's High 5' dla uczniów szkół 
podstawowych województwa śląskiego obejmuje i poszerza treści podstawy programowej 

z języka angielskiego. 

 

10. O czym należy pamiętać? 
 

Uczestnik potrzebuje dostępu do Internetu.  

Zadania będą umieszczane na konkursowym padlecie (link podany w punkcie 6).  

Nie ma możliwości dodania nowego uczestnika w trakcie konkursu. 

 

11. Każdorazowo potwierdzamy mailowo przyjęcie zgłoszenia uczestnika.  
Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia w ciągu 24 godzin od wysłania zgłoszenia prosimy 

o kontakt telefoniczny po godzinie 15.00. 

Michalina Staszek: 721 938 833 

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej SP 3 w Radlinie: 

https://sp3.radlin.pl/konkursy,192,pl 

 
12. Prosimy o przekazanie pisma do dyrektora szkoły. 

 

13. W kwestiach nie ujętych w regulaminie ostateczny głos ma organizator konkursu. 


