
 
II Międzynarodowy  

Konkurs Multimedialno - Czytelniczy  
z Języka Angielskiego dla uczniów 

Szkół Podstawowych 
 

I READ, THEREFORE I AM 
 
 

 
Regulamin 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady organizacji oraz przeprowadzania  
II Międzynarodowego konkursu czytelniczego z języka angielskiego dla 
uczniów szkół podstawowych pod tytułem  „I read, therefore I am”. 

2. Patronat nad konkursem sprawuje  Pan Dyrektor Zbigniew Sypniewski oraz 
Urząd Miejski w Gnieźnie. 

3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama 
Wodziczki  w Gnieźnie w osobach Pani Renaty Andrychowicz i  
Pani Grażyny Putz. 

4. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje doradca metodyczny Pani 
Agnieszka Rączka.  

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać powołana przez 
Organizatora niezależna komisja konkursowa. 

II. CELE KONKURSU 

1. Propagowanie czytelnictwa i usprawnianie technik czytania wśród dzieci i 
młodzieży. 

2. Rozbudzanie motywacji uczniów do poznawania literatury i kultury narodów 
angielskiego obszaru językowego. 

3. Pobudzenie zamiłowania do języka obcego w uczniach. 
4. Popularyzacja umiłowania natury oraz zachęta do przeżywania przygód. 
5. Propagowanie właściwych form zagospodarowania wolnego czasu. 



III. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych publicznych i 
niepublicznych z miasta Gniezna oraz uczniów szkoły podstawowej z USA w 
stanie Illinois w miejscowości Des Plains.  

2. Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie grupy: 
Grupa I – uczniowie polscy 
Grupa II – uczniowie amerykańscy 

3. Szkoły przeprowadzą eliminacje wewnętrznie i wyłonią do 5 prac 
konkursowych. 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
ETAP I - Obowiązkiem uczestnika konkursu jest przeczytanie uproszczonych 
wersji utworów wybitnych pisarzy brytyjskich i/lub amerykańskich.  
Źródła strony: 
http://www.pagebypagebooks.com/Jack_London/The_Call_of_the_Wild.html 
(tylko uczniowie polscy) 
http://www.pagebypagebooks.com/Jack_London/White_Fang.html (uczniowie 
amerykańscy) 
http://www.english-4u.net/BlackBeauty.html (uczniowie amerykańscy) 
ETAP II - Po przeczytaniu jednej z książek z zestawu załączonego do 
niniejszego regulaminu należy napisać własną pracę konkursową w oparciu o 
tematykę przeczytanej pozycji.  

5. Praca konkursowa ma mieć od 80 do 120 słów, musi być napisana po 
angielsku i przesłana w wersji elektronicznej do Organizatorów nie później niż 
do 27 kwietnia 2018 roku do godz. 23:59.  

6. Prace konkursowe podlegać będą ocenie jury. 
Skład jury:  
- przedstawiciel organu prowadzącego. 
- przedstawiciele organizatorów: Pani Renata Andrychowicz,  
  Pani Grażyna Putz 
- nauczyciele wyłonieni na drodze losowania spośród opiekunów reprezentacji 
szkół 

7. Konkurs trwa od marca 2018 r. do maja 2018 r. 
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 r. 
9. Nagrodzeni zostaną trzej uczestnicy z każdej z grup i otrzymają nagrody oraz 

dyplomy. 
10. Wyniki podane zostaną na stronie internetowej www.sp12.gniezno.pl  

 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2018 r. 
2. Prace konkursowe należy przesłać online na adres: 

renata.andrychowicz@sp12.gniezno.eu lub grazyna.putz@sp12.gniezno.eu w 
określonym wyżej terminie. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.sp12.gniezno.pl oraz w 
bibliotece Szkoły  Podstawowej nr 12 w Gnieźnie. 

4. Kryteria oceniania: 
- praca na temat 

http://www.pagebypagebooks.com/Jack_London/The_Call_of_the_Wild.html
http://www.pagebypagebooks.com/Jack_London/White_Fang.html
http://www.english-4u.net/BlackBeauty.html
http://www.sp12.gniezno.pl/
mailto:renata.andrychowicz@sp12.gniezno.eu
mailto:grazyna.putz@sp12.gniezno.eu
http://www.sp12.gniezno.pl/


- napisana po angielsku 
- mieścić się w przedziale słownym (100 słów +- 20%) 
- przesłana elektronicznie w wyznaczonym terminie. 

5. Nauczyciele zgłaszający uczniów i ich prace biorą odpowiedzialność za 
samodzielność wykonania pracy (np. napisane podczas 1 godziny lekcyjnej). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie 
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

7. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści 
regulaminu. 

8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

Opracowanie i organizacja: 

Renata Andrychowicz  

Grażyna Putz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu Szkoła Podstawowa 

……………………………………………………………………………………. 

w Gnieźnie zgłasza swój udział w Międzynarodowym Konkursie 

Czytelniczym z Języka Angielskiego dla uczniów Szkół Podstawowych 

 

I READ, THEREFORE I AM 

W konkursie wezmą udział następujący uczniowie naszej szkoły  

(imię i nazwisko) 

1. ……………………………………………………… kl……………… 

2. ……………………………………………………… kl……………… 

3. ……………………………………………………… kl……………… 

4. ……………………………………………………… kl……………… 

5. ……………………………………………………… kl……………… 

 

Opiekun/ Opiekunowie: 

………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko opiekuna, adres email i numer telefonu) 

 

 



 

 

 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 
(m.in. zdjęcia, filmu, imienia i nazwiska dziecka) syna / córki* 
…………………………………………………………………………………………………..
(imię/imiona i nazwisko dziecka) 

biorącego/biorącej* udział w II Międzynarodowym Konkursie Czytelniczym z Języka 

Angielskiego dla uczniów Szkół Podstawowych - I READ, THEREFORE I AM.  

Jednocześnie oświadczam, iż akceptujemy postanowienia zawarte w regulaminie 

konkursu. 

 

………………………………………                 …………………………………………….. 

(data i miejsce )           (podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 

____________________________ 

* - niepotrzebne skreślić  

 


