
 

 

REGULAMIN  

I MIEJSKIEGO KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

DLA 6-LATKÓW TIME FOR ENGLISH! 

pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna 

 

Organizatorami i pomysłodawcami konkursu jest RODN „WOM” w Katowicach wraz 

z nauczycielami  wychowania przedszkolnego Agatą Malczyk z PM 6 i Martą Chowaniec  

z PM 3 oraz doradcą metodycznym z zakresu nauczania języków obcych  

w Jaworznie Anną Pławecką. Konkurs jest współorganizowany z Wydziałem Edukacji  

w Jaworznie. 

 

Konkurs jest podzielony na 2 etapy.  

1. Etap przedszkolny     11 marca 2019 godzina 9.30 

Komisja w składzie: Dyrektor Przedszkola, nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu 

2. Etap miejski      25 marca 2019 godzina 10.00 

Przedszkole Miejskie nr 3 w Zespole Szkół nr 3, ul. Koszarowa 20 

Komisja w składzie: Doradca metodyczny z zakresu nauczania języków obcych, 

Przedstawiciel WOM Katowice, nauczyciel/e języka angielskiego na etapie nauczania 

wczesnoszkolnego  

 

Cele: 

 motywowanie do nauki języka obcego, 

 rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość 

i wytworzyć potrzebę komunikowania się, 

 wdrażanie dzieci do pracy w grupie, 

 umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwości osiągania założonych celów, 

 rozpropagowanie wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego idei immersji 

językowej 



Uczestnicy: 

Zespoły składają się z 3 dzieci oraz nauczyciela.  

W konkursie biorą udział dzieci z grup programowo najwyższych wraz z nauczycielem 

wychowania przedszkolnego bez uprawnień do nauczania języka angielskiego w przedszkolu. 

Organizacja i przebieg konkursu: 

Dyrektor przedszkola wyznacza nauczycieli odpowiedzialnych za koordynację działań 

związanych z konkursem: nauczyciela języka angielskiego i nauczyciela wychowania 

przedszkolnego-wychowawcę w grupie/grupach programowo najwyższych. 

Wyznaczeni nauczyciele powinni wziąć udział w dwóch spotkaniach-warsztatach 

metodycznych na temat organizacji i struktury konkursu (w październiku i styczniu/lutym). 

Anglista przygotowuje dzieci i nauczyciela wychowania przedszkolnego w oparciu o 

podstawę programową nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Załącznik  nr 1: Zakres 

materiału do pobrania z www.jezykiobce.jaworzno.edu.pl ) 

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (Załącznik nr 2: Karta zgłoszenia do pobrania z 

www.jezykiobce.jaworzno.edu.pl ) należy przesłać w postaci skanu do doradcy metodycznego 

z zakresu nauczania języków obcych w Jaworznie na adres mailowy 

metodyk.jezykiobce@gmail.com 

w terminie do 1 marca 2019 

Na terenie własnej placówki przeprowadzany jest etap przedszkolny (Załącznik nr 3: 

Kryteria oceniania do pobrania z www.jezykiobce.jaworzno.edu.pl ). Zwycięzcy nagradzani 

są dyplomami przygotowanymi przez doradcę metodycznego. Ewentualne nagrody 

zabezpiecza placówka. 

Skan protokołu (załącznik nr 4 do pobrania z www.jezykiobce.jaworzno.edu.pl ) z 

przeprowadzenia etapu przedszkolnego należy przesłać na adres 

metodyk.jezykiobce@gmail.com 

w terminie do 15 marca 2019 

Do etapu miejskiego  zostaje zakwalifikowany zespół, który zajął I miejsce w każdym 

przedszkolu. W przypadku, gdyby jakiś uczestnik zwycięskiego zespołu nie mógł wziąć 

udziału w etapie miejskim, na jego miejsce wchodzi uczestnik z kolejnego miejsca etapu 

przedszkolnego. 

Etap miejski konkursu odbywa się w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Jaworznie. Zespoły, które 

zwyciężą w tym etapie, otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów. Nie 

przewiduje się nagród ex aequo. Wszyscy  uczestnicy etapu miejskiego oraz nauczyciele 

języka angielskiego, którzy przygotowali finalistów, otrzymują pamiątkowe dyplomy  

i podziękowania.  
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