
 
 
                                                     
 

Podstawowa Szkoła Międzynarodowa  
The International School  

www.internationalschool.pl 

1 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu 

„The 10th International Speaking 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 do poznania zasad poprawnej autoprezentacji. Cele szczegółowe: 

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

dzieci szkół podstawowych; 

2) nauka autoprezentacji i wystąpień publicznych; 

3) promowanie talentu dzieci; 

4) pobudzanie aktywności twórczej; 

5) doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem i warsztatowych umiejętności 

recytatorskich; 

6) inspirowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze; 

7) rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej; 

8) doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na tym co powinni zapamiętać; 

9) doskonalenie umiejętności przypominania sobie tego, co jest potrzebne w danym momencie; 

10) integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek. 

 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie  

 

1) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-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: 

- w kategorii wiekowej klas 1-3 – jeden przedstawiciel; 

- w kategorii wiekowej klas 4-6 – jeden przedstawiciel;  

- w kategorii wiekowej klas 7-8 – maksymalnie dwóch przedstawicieli: osoby indywidualne, bądź grupy 

(2-5 uczniów). 

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

własnej szkoły. 

4) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie pełnej rejestracji. 

 

4. Rejestracja 

 

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

na adres e-mail: anna.rokicka@internationalschool.pl do 28 kwietnia 2023 r.  

 

Do 28 kwietnia 2023 r. należy również wypełnić Indywidualną Kartę Zgłoszenia Ucznia i odesłać ją 

na adres e-mail: anna.rokicka@internationalschool.pl. 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: 

 

• Klasy I-III – uczniowie przygotowują wystąpienie w formie opowiadania, najlepiej własnej, 

oryginalnej kompozycji. Dozwolona jest odtwórcza prezentacja poznanego wcześniej utworu 

literackiego (bajki, baśni, opowiadania) przez uczniów klasy 1. 

• Klasy IV-VI – uczniowie przygotowują wystąpienie na wybrany przez siebie temat, np.: fakty 

naukowe, ciekawostki, biografie idoli (wraz z uzasadnieniem wyboru), itp. 

• Klasy VII - VIII – uczniowie indywidualnie, bądź w grupach maksymalnie pięcioosobowych 

przygotowują przedstawienie, bądź show dotyczący wybranego przez siebie tematu, np.: fakty 

naukowe, ciekawostki, biografie idoli.  

Dopuszcza się wykorzystanie multimediów i rekwizytów.  

Temat prezentacji musi być zatwierdzony przez nauczyciela języka angielskiego, który uczy kandydata. 

Prezentacja może trwać max. 5min. 

Dozwolone jest wykorzystanie rekwizytów oraz używanie notatek i prezentacji multimedialnych, 

jednak nie mogą one być w całości odczytane przez uczestnika konkursu.  

Finał konkursu  odbędzie się w siedzibie Podstawowej Szkoły Międzynarodowej The International 

School, przy ul. Jagielskiej 2 w Warszawie, 10 maja 2023 r.  
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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 

 

Ocenie podlegać będą:  

1. Język: poziom zaawansowania, zasób słownictwa, gramatyka;  

2. Spójność, płynność oraz tempo wypowiedzi;  

3. Ogólny wyraz artystyczny, korzystanie z rekwizytów oraz prezentacji multimedialnych; 

4. Wybór tematu oraz zgodność z tematem; 

 

 

7. Rola nauczycieli języka angielskiego: 

 

✓ pomoc uczniom w wyborze tematu prezentacji; 

✓ pomoc w przygotowaniu się do prezentacji; 

✓ Wybranie reprezentanta/ reprezentantów szkoły. 

 

 

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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