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ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

1. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego przeznaczony jest dla uczniów szkół 
podstawowych. Konkurs organizowany jest przez mgr Marcina Pawlaka, mgr 
Marię Czesnakowską i mgr Radosława Dorniaka 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych z klas: III, IV, V, 
VI, VII i VIII 

3. Konkurs składa się z 2 części: wewnątrzszkolnej, która odbywa się w 
macierzystych placówkach Szkół Podstawowych i części powiatowej, która 
odbywa się w SP3 w Zgorzelcu. 

4. Testy do Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego przygotowują 
organizatorzy. 

5. Test do Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego obejmuje podstawowe 
wiadomości leksykalno- gramatyczne z języka angielskiego na każdym 
poziomie oraz elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

6. Głównym celem i założeniem Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego jest 
rozwijanie różnorodnych umiejętności ucznia w posługiwaniu się językiem 
obcym- językiem angielskim. 

 
ORGANIZACJA KONKURSU: 
 
Konkurs składa się z 2 etapów: 
 

1. ETAP WEWNĄTRZSZKOLNY- eliminacja do konkursu na poziomie 
wewnątrzszkolnym przeprowadza nauczyciel języka angielskiego na danym 
poziomie nauczania we własnej szkole. Eliminacje wewnątrzszkolne 
przeprowadzane są w formie pisemnego testu leksykalno- gramatycznego. 
Test ten przygotowuje nauczyciel języka angielskiego- opiekun konkursu w 
danej placówce. Test trwa 45 minut (godzina lekcyjna). Rodzaje zadań 
(otwarte, zamknięte) zależą od wyboru nauczyciela. 

 Do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 
90% możliwych do zdobycia punktów. Jednak w konkursie powiatowym 
bierze udział maksymalnie 1 reprezentant z klas trzecich, czwartych, 
piątych, szóstych, siódmych i ósmych. Każda szkoła może wystawić 
maksymalnie 6 reprezentantów z klas III- VIII. 

 

2. ETAP POWIATOWY: 

 Konkurs będzie miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu 
dnia 31 maja 2020 o godzinie 9.30 w gabinetach 27 oraz 29. 

 Konkurs odbędzie się w formie testu leksykalno- gramatycznego, który 
będzie zróżnicowany dla każdego poziomu nauczania (test dla klas 3, 4, 
5, 6, 7 i 8). Uczestnik konkursu będzie wykonywał zadania związane ze 
znajomością wiadomości leksykalno- gramatycznych oraz elementów 
wiedzy o krajach anglojęzycznych. 

 Testy będą sprawdzane przez Komisję Konkursową. Skład ww. Komisji 
powołują organizatorzy konkursu. 

 W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przewodniczący (pan Marcin 
Pawlak), zastępca (pani Maria Czesnakowska), członkowie - pozostali 



nauczyciele uczący języka angielskiego w SP3 w Zgorzelcu oraz 
nauczyciele języka angielskiego- opiekunowie finalistów z 
poszczególnych placówek edukacyjnych.) WAŻNE: 1 opiekun na 
reprezentacje danej szkoły podstawowej. 

3. USTALENIA OGÓLNE: 
• Rejestracje udziału w konkursie proszę potwierdzić na dołączonej karcie 

zgłoszeniowej wysłanej FAKSEM do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza 
Korczaka w Zgorzelcu. 

• Zgłoszenia zarówno reprezentantów, jak i opiekunów musi nastąpić 
maksymalnie do dnia20 kwietnia 2020 

• Prace uczestników będą oceniane oddzielnie dla każdego poziomu nauczania 
spośród których wyłonione zostaną 3 miejsca, czyli w kategorii klas trzecich: I, 
II, III miejsce, w kategorii klas czwartych: I, II, III miejsce, w kategorii klas 
piątych: I, II, III miejsce, w kategorii klas szóstych: I, II, III miejsce, w kategorii 
klas siódmych: I, II, III miejsce, w kategorii klas ósmych: I, II, III miejsce. 
Razem 18 nagradzanych miejsc. 

• Finalistami konkursu są wszyscy uczestnicy etapu powiatowego (finałowego) 
wyłonieni w eliminacjach szkolnych 

• Laureatami konkursu są uczestnicy którzy zajmą odpowiednio od III do I 
miejsca. 

• Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w tym samym dniu. 
• Przewidujemy nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu ufundowane przez  

Urząd Miejski w Zgorzelcu oraz organizatora. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozpo-
rządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwa-
nego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku infor-
macyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy 
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 
1.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prze-
pisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w 
konkursie. 
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko pod-
mioty uprawnione do odbioru  Pani/Pana danych w uzasadnionych 
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
3.Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą. 
4.Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowy-
wane będą w czasie w czasie niezbędnym do realizacji ce-
lu/konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach 
prawa,  
jednak nie dłużej niż 5 lat. 
5.Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji za-
dań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz nie-
zbędne do uczestnictwa w konkursie.  
6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do da-
nych osobowych, prawo do ich  
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec  
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem  
– przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo do wnie-
sienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego 
9.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zauto-
matyzowany i nie będą profilowane. 

    


