
Regulamin XVIII Wrocławskiego Konkursu 
o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego „ENGLISH  MASTER” 2021 

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  
z powiatu wrocławskiego oraz Miasta Wrocław 

 
1) Cele konkursu: 

 popularyzacja języka angielskiego wśród 
uczniów szkół podstawowych 

 rozwijanie zainteresowań uczniów w 
kierunku języków obcych 

 kształtowanie wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 

 umożliwienie uczniom wykazania się 
wiedzą szkolną i pozaszkolną 

 wyłonienie zwycięzcy i nadanie mu tytułu 
Mistrza Języka Angielskiego 
 

2) Organizatorem konkursu jest: 
 
Szkoła Podstawowa nr 90  im. prof. St. Tołpy pod 
patronatem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i 
Edukacją 
 
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje 
Dolnośląski Kurator Oświaty. 
 
3) Fundatorami nagród są: 
Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia 
Wydawnictwo Oxford University Press, Macmillan. 
 
4) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  szkół 
podstawowych (bez różnicowania poziomów)           
z powiatu wrocławskiego oraz Miasta Wrocław. 
  
5) Każda jednostka, która przystąpi do Konkursu 
akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać Zasad 
przetwarzania danych osobowych w związku z 
organizacją międzyszkolnego konkursu pt. XVIII 
Wrocławski konkurs o tytuł mistrza języka 
angielskiego „English Master” 2021 (tzw. inny 
instrument prawny w rozumieniu art. 28 ust. 3 
RODO).  Inny instrument prawny stanowi Załącznik 
nr 1 do Regulaminu Konkursu.  
 
6) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych wszystkich uczestników konkursu. 
Placówka uczestnicząca w konkursie zobowiązana 
jest pobrać i przechowywać zgody z I etapu 
konkursu w swojej placówce – Załącznik nr 2. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują 
się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  
 
Zgody uczniów zakwalifikowanych do II etapu 
(Załącznik nr 2) oraz zgody nauczycieli – opiekunów 
z placówek uczestniczących w konkursie (Załącznik 
nr 2a)  – placówka uczestnicząca w konkursie 
zobowiązana jest dostarczyć do Organizatora 
najpóźniej do dnia przeprowadzenia II etapu 
konkursu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma 
charakter dobrowolny i jej wyrażenie lub brak nie 
ma wpływu na udział w konkursie.  
 
7) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11.12.2020 r. 
Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko  
nauczyciela – opiekuna oraz adres poczty 
elektronicznej, na który będą przesyłane informacje 
zwrotne. Zgłoszenie należy przesłać na adres: 

englishmaster@edu.wroclaw.pl 
   

8) Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech 
etapach: 
 I  ETAP 
Odbędzie się w szkole zgłoszonej do konkursu        
11 stycznia 2021 r.  
Uczestnicy konkursu rozwiązują test pisemny 
przygotowany przez Organizatora. 
Po zgłoszeniu udziału w konkursie każda szkoła 
otrzyma, pocztą elektroniczną, jeden egzemplarz 
testu, w celu skopiowania dla uczestników I etapu, 
oraz wzór protokołu do wypełnienia. 
 
Szkoła odsyła protokół z pierwszego etapu 
konkursu do Organizatora konkursu pocztą 
elektroniczną według otrzymanego wzoru w terminie 
do 1 lutego 2021 r. Protokół winien zawierać: 
imiona i nazwiska uczestników I etapu oraz 
punktację każdego uczestnika.  
 
Do drugiego etapu konkursu niezależna Komisja 
Konkursowa zakwalifikuje 50 uczniów, którzy 
uzyskali najlepsze wyniki. Decyzja zostanie podjęta 
na podstawie punktacji zawartej w protokołach 
przekazanych przez szkoły po pierwszym etapie. 
Informacja o uczestnikach II etapu zostanie 
przesłana do nauczycieli – opiekunów do dnia          
3 lutego 2021 r.  
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wglądu 
do prac konkursowych. 
  
 II  ETAP 
 
Odbędzie się 10 lutego 2021 r. w Szkole 
Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy                     
we Wrocławiu. Test będzie zawierał, oprócz 
materiału leksykalno - gramatycznego, rozumienie 
ze słuchu oraz pisanie. 
 
Spośród uczestników konkursu, którzy rozwiążą test 
pisemny, niezależna Komisja Konkursowa wyłoni   
10 Laureatów, którzy wezmą udział w trzecim etapie 
konkursu – części ustnej. 
 
Lista uczestników II etapu (imię, nazwisko, nazwa 
szkoły, punktacja) oraz lista Laureatów, uczestników 
części ustnej (imię, nazwisko, nazwa szkoły) będzie 
dostępna na stronie internetowej Organizatora 
https://sites.google.com/site/sp90wroc/ do 3 marca 
2021 r. Każdy z Laureatów będzie miał wyznaczoną 
godzinę rozmowy z Komisją. 
 
 III  ETAP – FINAŁ KONKURSU 

 
Odbędzie się 12 marca 2021 r. w Szkole 
Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy we 
Wrocławiu. Spośród 10 Laureatów zostanie 
wyłoniony zwycięzca XVIII Wrocławskiego Konkursu 
Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER” 2021. 
Zapewniamy, że umiejętności i wiedza uczniów na 
drugim i trzecim etapie konkursu będą oceniane 
przez niezależnych jurorów. Decyzja Komisji jest 
ostateczna.  
9) Nagrody 

 I etap – zapewnia szkoła biorąca udział w 
konkursie 
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 Finał – nagrody zapewnia Organizator 
konkursu 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
terminów. Aktualne terminy znajdują się na stronie 
internetowej https://sites.google.com/site/sp90wroc/ 
 
10) W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia 
Finału konkursu ze względu na sytuację 
epidemiologiczną, Laureaci wyłonieni w II etapie 
konkursu otrzymają tytuł Laureata bez wskazania 
zajętego miejsca. 
 
Dodatkowe informacje:  
Małgorzata Głuch: englishmaster@edu.wroclaw.pl 
tel. 071 7986873 

   Organizator 
 

 ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 
Materiał gramatyczny:    
Czasownik to be    
Czasownik have got   
Czasowniki can, must, mustn’t, needn’t  
Czas Present Simple    
Czas Present Continuous   
Czas Past Simple    
Czas Past Continuous    
Czas Present Perfect    
Czas Future Simple 
Czas Past Perfect   
Konstrukcja be going to   
Konstrukcja have to   
Konstrukcja there is, there are  
Czasowniki regularne i nieregularne 
Liczebniki główne i porządkowe  
Przedimki a, an, the    
Forma dzierżawcza ‘s   
Przyimki on, in, at   
Określenia miejsca i czasu   
Zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące i 
pytające  
Liczba mnoga regularna i nieregularna 
Określniki some, any, no, much, many 
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
Stopień wyższy i najwyższy przymiotników 
Przysłówki 
Zdania warunkowe 
Czasowniki w stronie biernej 
Słownictwo: 
Człowiek, wygląd zewnętrzny 
Wyposażenie domu    
Rodzina i życie towarzyskie 
Sport, sztuka, hobby 
Zwierzęta 
Szkoła 
Zakupy 
Moje miasto 
Ubiory 
Jedzenie i  picie   
Choroby i dolegliwości  
Pogoda, pory roku 
Obowiązki 
Zawody 
Wakacje, podróże 
Urodziny, uroczystości 
Rozrywka i sposoby spędzania wolnego czasu 
Państwa i narodowości 
Kultura krajów anglojęzycznych 

Umiejętności językowe: 
I etap : czytanie ze zrozumieniem, znajomość 
materiału leksykalno-gramatycznego oraz kultury 
krajów anglojęzycznych. 
II etap : rozumienie ze słuchu, pisanie oraz 
znajomość materiału leksykalno-gramatycznego. 
III etap : wypowiedź na podstawie ilustracji oraz 
umiejętność wypowiedzenia się na podane tematy: 
 
1. My family and friends. 
2. My favourite story / film. 
3. My free time.  
4. School life. 
5. Famous people. 
6. Festivals and celebrations 

 
Uczestnicy przygotowują wypowiedź w domu /max. 
3 min./ Temat wypowiedzi wybiera Komisja. 
 

Klauzula informacyjna do konkursu 
 

Administratorem danych osobowych uczestników 
konkursu pt. XVIII Wrocławski Konkurs o Tytuł 
Mistrza Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER” 
2021 (dalej: Konkurs) jest Szkoła Podstawowa nr 90 
im. prof. Stanisława Tołpy, ul. Orzechowa 62, 50-
540 Wrocław. Kontakt  do naszego inspektora 
ochrony danych: Tomasz Grzybowski; e-mail 
iod.sp090@wroclawskaedukacja.pl . 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych uczestników oraz ich 
rodziców/opiekunów prawnych jest zgoda (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych nauczycieli/opiekunów 
szkolnych oraz członków Komisji Konkursowej jest 
interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w 
zakresie realizacji zadań edukacyjnych przez 
Administratora. 
 
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez 
Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu 
zgodnie z jego regulaminem, a w przypadku 
finalistów i laureatów, w celu wydania nagród.  
Ponadto dla uczestników, dla których została 
wyrażona zgoda na publikację wizerunku lub 
danych osobowych na stronie internetowej, dane te 
będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz 
jego Organizatora. Podanie danych osobowych 
jest  konieczne do wzięcia udziału w 
konkursie.   Wyrażenie zgody na publikację danych 
na stronie internetowej jest dobrowolne, a jej 
niewyrażenie nie ma wpływu na możliwość udziału 
w konkursie. Udzielona zgoda może zostać w 
każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie 
wpływa na legalność działań podjętych przed jej 
cofnięciem 
 
Ponadto dane osobowe w ramach wykonywanych 
przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy 
publicznej i realizacji interesu publicznego mogą 
zostać udostępnione innym jednostkom 
organizacyjnym w ramach naszej jednostki 
samorządu terytorialnego. Jednocześnie z uwagi na 
objęcie przedmiotowego przedsięwzięcia 
honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty, dane osobowe uczestników konkursu 
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mogą być również udostępnione Kuratorium 
Oświaty na potrzeby opracowania sprawozdania z 
przeprowadzonego konkursu. 
 
Dane osobowe uczestników Konkursu są 

przetwarzane przez Organizatora do momentu 

wycofania zgody lub przez okres trwania Konkursu, 

a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z 

regulacjami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku 

przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz 

jego Organizatora będą przetwarzane przez czas 

swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba 

że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie 

dalsze przetwarzanie. Dane nie podlegają 

profilowaniu ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji.  

 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione 

podmiotom wspierającym organizatora w 

działalności IT; podmiotom obsługującym 

organizatora prawnie; Poczcie Polskiej; kurierom. 

 

Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie 

zgody przysługuje prawo żądania: dostępu do treści 

swoich danych osobowych,  prawo żądania 

sprostowania danych, prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do żądania usunięcia danych,  prawo żądania 

przeniesienia danych do innego administratora.  

Osobie, której dane są przetwarzane na podstawie 

interesu publicznego przysługuje prawo żądania: 

dostępu do treści swoich 

danych osobowych,  ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania danych.  Ponadto 

osobie, której dane są przetwarzane na podstawie 

interesu publicznego przysługuje prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

przez Administratora. 

 
Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może 
wykonać pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 
90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu lub 
mailowo na iod.sp090@wroclawskaedukacja.pl 
 
Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa) jeżeli uzna, iż przetwarzanie 
jego danych osobowych narusza regulacje w 
obszarze ochrony danych osobowych.  
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