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Regulamin Powiatowego Konkursu 

„The International Spelling Bee Contest” 

 

 

 

    
 

1. Informacje ogólne 

 

Organizatorem powiatowego konkursu „The International Speaking Contest” jest Podstawowa Szkoła 

Międzynarodowa The International School z siedzibą w Warszawie na ul. Jagielskiej 2, zwana dalej 

Organizatorem.  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Organizator. Dane 

osobowe przetwarzane w ramach konkursu mogą być udostępniane w formie publikacji w wersji 

papierowej i elektronicznej. 

 

 

2. Cele konkursu 

Podstawowym celem konkursu jest rozwijanie motywacji uczestników do nauki języka angielskiego 

oraz zapoznanie z formułą konkursu znanego na całym świecie.  

Cele szczegółowe: 

1) odkrywanie i pogłębianie uzdolnień i kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa wśród 

dzieci szkół podstawowych, 

2) doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie, 

3) praca nad wystąpieniami publicznymi, 

4) promowanie zdolności dzieci, 

5) motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo, 

6) integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek. 

 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie  

 

1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z powiatu 

warszawskiego, w których program anglojęzyczny jest integralną częścią programu nauczania, a 

wymiar godzinowy tego przedmiotu jest większy niż określony w podstawie programowej. 
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2) W finale szkołę reprezentować może: 

Po jednym przedstawicielu z klas IV-VIII. 

3) Reprezentanci szkół zgłoszeni do konkursu powinni znajdować się pod opieką nauczyciela z 

własnej szkoły. 

4) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie pełnej rejestracji. 

Podczas pierwszego etapu 80% słów stanowić będą te z „banku słów”, 20% stanowić będą nowe 

słowa spoza listy. Podczas finałów 60% słów stanowić będę te z ”banku słów”, 40% nowe słowa. 

 

4. Rejestracja 

 

W celu zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Szkoły i 

Indywidualną Kartę Zgłoszenia Ucznia i odesłać ją na adres e-mail: 

wioleta.poreda@internationalschool.pl do 6 marca 2020 r. Zgłoszenia dotyczą uczniów wybranych 

przez nauczycieli języka angielskiego podczas eliminacji wewnątrzszkolnych. Brak nadesłania 

Indywidualnej Karty Zgłoszenia Ucznia we wskazanym terminie, równoznaczne jest z rezygnacją 

szkoły z uczestnictwa w konkursie. 

 

Po dokonaniu pełnej rejestracji, szkoły otrzymają szczegółowy plan przebiegu konkursu na wskazany 

w formularzu adres e-mail. 

 

 

5. Kategorie wiekowe: 

 

Jest 5 kategorii klasowych: 

- kl.4 

- kl.5 

- kl.6 

- kl.7 

- kl.8 

W konkursie bierze udział cała klasa. W finale wezmą udział uczniowie którzy zajęli 5 pierwszych 

miejsc w etapie klasowym.  

Finał konkursu  odbędzie się w siedzibie Podstawowej Szkoły Międzynarodowej The International 

School, przy ul. Jagielskiej 2 w Warszawie, 12 marca 2020 r.  

Wezmą w nim udział reprezentanci szkół zgłoszonych do konkursu. Uczestników oceniać będzie Jury 

powołane przez Organizatora konkursu. 

Podczas finału wyłonieni zostaną zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych. Przewidziane są 

dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. 

Kolejność prezentacji uczestników ustala organizator. 

 

6. Ocena prezentacji 
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Ocenie podlegać będzie poprawność przeliterowanych słów. 

 

7. Rola nauczycieli języka angielskiego: 

 

✓ pomoc w przygotowaniach, 

✓ wyłonienie reprezentanta/ reprezentantów szkoły. 

 

8. Bank słów do opanowania zawarty jest w załączniku nr. 1. 

 

W sprawach nieprzewidzianych w tym regulaminie, decyduje przewodniczący komisji. 

Informacje dotyczące konkursu zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej: 

www.szkolamiedzynarodowa.pl 

 

Konkurs został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty i może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły. 
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Regulations of the District Competition  

“The International Spelling Bee Contest” 

 

 

 

    
 

1. General provisions 

 

The district contest "The International Speaking Contest" is organized by The International School 

based in Warsaw at Jagielska St. 2, hereinafter referred to as the Organizer. 

The Organizer is an administrator of personal data processed in the contest. Personal data processed 

during the contest may be made available in paper and electronic form. 

 

 

2. Objectives of the contest 

The primary objective of the contest is to develop motivation of participants to learn English and to 

familiarize themselves with the formula of the contest known all over the world. 

Specific objectives include: 

1) identification and improvement of linguistic competences and vocabulary of primary school 

students, 

2) practice and improvement of spelling skills; 

1) work on public speeches, 

2) promotion of students’ talents, 

3) learning motivation through competition, 

4) integration of children from different schools and educational institutions. 

 

3. Rules for participation in the contest 

 

1) The Contest is for the students of grades IV-VIII of primary schools which implement English 

language program as an integral part of the curriculum where the number of English classes 

exceeds the number of hours specified in the core curriculum 
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2) In the finales the school shall be represented by: 

One representative of each grade IV-VIII. 

3) Representatives of schools shall be under the supervision of their teachers. 

4) A completed registration process determines participation in the Contest. 

During the Class Preliminary, 80% of words will be from the "word bank", 20% will be new words. 

During the finals, 60% of the words will be from the "word bank", 40% will be new words. 

 

4. Registration 

In order to register school for the contest, complete the School Registration Form and send it to email 

address: wioleta.poreda@internationalschool.pl by March 6, 2020. Registration requirements apply 

to students who have been chosen by English language teachers during internal preliminaries. If a 

Student Registration Card is not submitted by the deadline, it is tantamount to the school’s resignation 

from participation in the Contest.   

 

After completion of the registration process, the schools receive a detailed schedule of the contest 

which is sent to email addresses indicated in the forms.  

 

5. Age categories: 

There are 5 grade categories: 

- gr.4 

- gr.5 

- gr.6 

- gr.7 

- gr.8 

An entire class takes part in the contest. The students who take the first 5 places in class preliminaries 

will participate in the finals. 

The finals of the Contest is scheduled for March 12, 2020, at The International School in Warsaw, 

Jagielska Street 2.  

 

This stage is for the representatives of schools registered for the contest. Participants are assessed 

by the Jury appointed by the Organizer.  

 

 

During the finals, Jury chooses the winners of each age category. The participants who take the 1st, 

2nd, and 3rd place are awarded certificates and prizes.  

The order of presentations is determined by the organizer. 

 

 

6. Assessment of presentation 

Correctness of spelled words is subject to assessment. 

http://www.internationalschool.pl/
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7. English Teachers’ Role: 

 

✓ to help students prepare for their presentations, 

✓ to select a representative/ representatives of the school. 

 

8. Word bank is an appendix no. 1. 

 

In matters not provided herein, the chairman of the Jury shall decide. 
 
More information about the contest is available on the school website: 
www.szkolamiedzynarodowa.pl 
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