
‘READING IGNITES THE IMAGINATION’ 

Wojewódzki Konkurs Czytelniczy w Języku Angielskim 

‘Reading Ignites the Imagination’ 

 

Regulamin i organizacja konkursu 

 

I. Informacje ogólne  

− Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową CET w Kowalach.  

− Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII, podzieleni na dwie kategorie 

wiekowe: IV – V i VI – VIII. 

− Zestawy zadań przygotowywane są przez organizatora konkursu. Mogą składać się z pytań 

otwartych i zamkniętych sprawdzających znajomość treści lektur i zawartego w nich 

słownictwa oraz wypowiedź pisemna dotycząca lektury (tylko na etapie wojewódzkim) 

− Podczas rozwiązywania zadań uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy, ani 

posiłkować się tekstem lektury. 

− Czas trwania konkursu to listopad 2021 r. – czerwiec 2022 r. Podane w dalszej części 

regulaminu terminy są nieprzekraczalne. 

− Tytuły książek obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu zostaną udostępnione 

w zależności od terminów etapów. W tym roku uczestnicy będą czytali tzw. ‘graded 

readers’ wydawnictwa Black Cat na poziomie A2 – B2.  

− Szkoły uczestniczące w konkursie pozyskują lektury we własnym zakresie.  

− Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Eweliny Czapowieckiej – 

Kawala e.czapowiecka@cet-edu.pl 

 

II. Cele Konkursu: 

− promowanie nauki języka angielskiego,  

− zachęcenie uczniów do czytania książek, 

− rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych,  

− rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania 

faktów, 

− rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz kreatywności, 

− profilaktyka e-uzależnień – czytelnictwo jako alternatywa do spędzania wolnego czasu 

przed komputerem, telefonem czy innym urządzeniem elektronicznym,  

− kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i moralnych,  
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− kształtowanie wytrwałości w dążeniu do celu i odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje.   

 

III. Zgłoszenia: 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa szkoły w konkursie należy przesłać za pomocą formularza 

ONLINE używając linka  https://forms.office.com/r/38Lt3UFBRL do 05 listopada 2021 r. (do 

godz. 22.00). Potwierdzeniem zgłoszenia jest zamieszczenie nazwy szkoły na liście 

uczestników konkursu. Lista oraz pierwszy zestaw lektur do etapu szkolnego zostaną 

opublikowane na stronie organizatora www.cet-edu.pl w zakładce strefa ucznia/konkursy do 

08 listopada 2021 r.     

Dodatkowo każdy uczeń, który chce przystąpić do konkursu musi dostarczyć szkolnemu 

opiekunowi konkursu wypełniony i podpisany przez rodzica (opiekuna prawnego) formularz 

zgłoszeniowy. Formularz ten zostanie przesłany zgłoszonym szkołom i będzie także dostępny 

do pobrania na stronie organizatora www.cet-edu.pl w zakładce strefa ucznia/konkursy. 

 

IV. Etap szkolny (macierzysta placówka uczestników): 

− Odbywa się 30 listopada 2021r.  

− 29 listopada 2021 r. organizator konkursu przesyła zestaw zadań na adres szkolnego 

koordynatora konkursu podany w zgłoszeniu online.  

−  Jeśli szkolny koordynator konkursu nie otrzyma zestawu do godziny 13.00, należy 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora konkursu. e.czapowiecka@cet-

edu.pl 

− Po przeprowadzeniu etapu szkolnego i sprawdzeniu prac uczestników, szkolny koordynator 

konkursu przesyła (dostarcza) do organizatora sprawdzone arkusze tylko tych uczniów, 

którzy otrzymali wymagającą liczbę punktów kwalifikującą do kolejnego etapu (min. 75%) 

oraz ich wypełnione  komputerowo formularze zgłoszenia ucznia. Termin: do 06 grudnia 

2021r.  

− Ogłoszenie wyników: 13 grudnia 2021 r.  

 

V. Etap rejonowy (online za pomocą platformy e-learningowej TEAMS, program 

FORMS): 
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− Do przeczytania są 3 lektury i z każdej odbędzie się osobny test w następujących terminach: 

książka pierwsza 07 stycznia 2022 r., książka druga 11 lutego 2022 r. i książka trzecia 11 

marca 2022 r.  

− Organizator konkursu przesyła link z dostępem do zadań konkursowych w przeddzień 

każdego testu. Link będzie aktywny w ograniczonym czasie, a szczegółowe informacje 

zostaną podane w osobnym mailu.  

− Ogłoszenie wyników etapu rejonowego nastąpi na stronie internetowej organizatora do dnia 

18 marca 2021 r.  

− Gwarancją zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego jest udział we wszystkich trzech 

testach i otrzymanie wyniku min. 80% z trzech testów.  

 

VI. Etap Wojewódzki  

− Odbędzie się 09 czerwca 2022 r. w siedzibie organizatora o godz. 10.00. 

− Ogłoszenie wyników do 13 czerwca, a 17 czerwca odbędzie się wręczenie dyplomów 

i nagród dla laureatów i finalistów. 

− Tytuł finalisty otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej  60% punktów możliwych 

do uzyskania, a tytuł laureata otrzymuje uczeń, który otrzymał przynajmniej 80% 

możliwych punktów.  


