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Regulamin Konkursu 

Międzyrzecka Liga Języka Angielskiego 

Piąta edycja  - Rok szkolny 2022/2023 

  

Cele konkursu: 

1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz motywowanie 

ich do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych. 

2. Wzbogacanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. 

3. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce. 

4. Integracja uczniów międzyrzeckich Zespołów Placówek Oświatowych 

zainteresowanych językiem angielskim. 

5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa międzyszkolnego. 

6. Rozwijanie potencjału językowego i intelektualnego uczniów. 

7. Popularyzacja języka angielskiego. 

8. Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów. 

 

Zakres tematyczny obejmuje treści, umiejętności i osiągnięcia z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  (II etapu edukacyjnego). 

 

Adresaci: 

Międzyrzecka Liga Języka Angielskiego przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej 

klas IV-VIII ze szkół  Miasta Międzyrzec Podlaski. 

Organizator: 

Organizatorem konkursu „Międzyrzecka Liga Języka Angielskiego"  w roku szkolnym 

2022/2023 jest Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim.  

Międzyrzecka Liga Języka Angielskiego jest objęta honorowym patronatem Burmistrza 

Miasta Międzyrzec Podlaski 
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Zgłoszenia: 

  Zgłoszenia zbiorowe należy kierować do sekretariatu Zespołu Placówek 

Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim do dnia 14.11.2022 r. za pomocą poczty 

elektronicznej na adres zpo1mc@o2.pl według niżej podanego wzoru: 

 

Szkoła: 

  

 Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa Imię i nazwisko szkolnego 

opiekuna 

  

  

      

Prosimy również o dostarczenie Oświadczeń Rodziców uczniów biorących udział w 

Międzyrzeckiej Lidze Języka Angielskiego. (załącznik) 

Informacje o konkursie: 

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły- 

www.zpo1.miedzyrzec.pl 

1. Eliminacje konkursowe dla uczniów szkół podstawowych międzyrzeckich szkół są 

organizowane w  trzech etapach.  

2. Każdy konkurs ma formę pisemną. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko ucznia, 

klasę i nazwę szkoły napisane LITERAMI DRUKOWANYMI. Uczniowie w czasie spotkań 

konkursowych  zobowiązani są posiadać legitymacje szkolne. 

3. Dwa pierwsze  etapy konkursu odbywają się  w szkołach macierzystych ucznia (ZPO Nr 1, 

ZPO Nr 2, ZPO Nr 3) pod nadzorem komisji konkursowej składającej się z nauczyciela danej 

placówki i przedstawiciela ZPO Nr 1 w terminach:  

 I etap – 28 listopada 2022 r. 

 II etap - 20 lutego 2023 r. 

4. Trzeci etap konkursu odbywa się w placówce organizatora konkursu tj. w ZPO Nr 1 ul. 

Warszawska 40 w Międzyrzecu Podlaskim -  17 kwietnia 2023 r., pod nadzorem komisji 

składającej się z przedstawiciela ZPO 1, ZPO 2 i ZPO 3.  

5. Aby zakwalifikować się do II-go etapu konkursu należy uzyskać min. 50 % poprawnych 

odpowiedzi w I etapie. 

http://www.zpo1.miedzyrzec.pl/
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6. Aby zakwalifikować się do III-go etapu konkursu należy uzyskać min. 80 % poprawnych 

odpowiedzi w II-gim etapie. 

7. Po sprawdzeniu prac po każdym etapie (do 3 tygodni od daty konkursu) na stronie 

internetowej ZPO Nr 1 zostanie ogłoszona lista punktowa i lokata ucznia. 

8. O końcowej lokacie decyduje suma punktów zdobytych  przez ucznia w trzech etapach. 

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu i zakresu treści 

programowych oraz ustalonych przez komisje konkursowe kryteriów oceny wiedzy i 

umiejętności uczniów. 

10. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla wszystkich etapów konkursów, 

jeżeli uczeń nie przystąpił do konkursu z powodu choroby, sytuacji losowej lub udziału w 

innym konkursie. 

11. Uczestników konkursu obowiązuje zakaz wnoszenia na salę, w której odbywa się konkurs 

urządzeń elektronicznych, słowników i innych pomocy naukowych.  

12. Uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany, jeśli komisja konkursowa uzna prace 

ucznia za niesamodzielną, korzystania z urządzeń elektronicznych lub łamanie regulaminu 

konkursu. 

13. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnice służbową.  

14. Zmiany w regulaminie konkursu w ciągu roku szkolnego mogą być dokonane w 

przypadku uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na 

poszczególnych etapach konkursu. 

Nagrody: 

 Wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali 80% punktów otrzymują dyplomy finalisty. Laureaci 

Międzyrzeckiej Ligi Języka Angielskiego otrzymają nagrody rzeczowe. Termin 

podsumowania Międzyrzeckiej Ligi Języka Angielskiego zostanie podany przez 

organizatorów. 

Informacje końcowe: 

Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa w 

"Międzyrzeckiej Lidze Języka Angielskiego" wyrażają zgodę na publikację na stronie 

internetowej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim imienia i 

nazwiska oraz wyniku punktowego uzyskanego w Międzyrzeckiej Lidze Języka Angielskiego 

oraz na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i/lub materiałów filmowych 

poprzez jego publikację na stronach internetowych przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 

w Międzyrzecu Podlaskim. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzygają 

organizatorzy. 

 

 Organizatorzy: Dyrekcja i nauczyciele języka angielskiego w ZPO Nr 1 w Międzyrzecu   

Podlaskim 


