
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4 – 8 

 

1. Organizator Konkursu  

a) Organizatorem GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4 – 8 jest  

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze. 

2. Termin Konkursu  

a) Konkurs odbywa się raz w roku szkolnym w miesiącach marzec/kwiecień. 

b) Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz miejsca konkursu podawane są  

odrębnie dla każdego roku szkolnego, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy  

ogłoszeń w szkole. 

3. Cele Konkursu  

Głównym celem Konkursu jest:  

a) Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego  

uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.  

b) Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.  

c) Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur  

leksykalno-gramatycznych. 

d) Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

e) Podniesienie samooceny uczniów. 



4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

a) W konkursie uczestniczyć może każdy Uczeń szkół podstawowych znajdujących się z okręgu Gminy 

wiejskiej Wejherowo.  

Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie zgłaszają swoje uczestnictwo do  

nauczycieli języka angielskiego w szkołach macierzystych. Uczniowie zgłaszani są poprzez podanie 

danych osobowych i przeslanie ich na adres koordynatora Konkursu w Szkole w Górze: 

ryszard.poznan@spgora.edu.pl  

b) Liczba uczniów biorących udział w konkursie jest ograniczona do 4 reprezentantów z każdej ze 

Szkół Gminy wiejskiej Wejherowo. 

c) Wyniki konkursu oraz wszelkie inne informacje dotyczące konkursu będą podane na  

koniec części pisemnej i ustnej (w przypadku wersji stacjonarnej Konkursu w Szkole w Górze).  

5. Forma konkursu i zakres obowiązującego materiału 

a) I. Część Konkursu posiada formę zadań zamkniętych i testowych sprawdzających stopień  

opanowania materiału przewidzianego programem nauczania w klasach 4 – 8 szkoły  

podstawowej. 

II. Część konkursu to część z umiejętności literowania po angielsku podanych/ wylosowanych słówek 

(tylko w przypadku wersji stacjonarnej) 

6. Przebieg konkursu.  

a) Konkurs składa się z jednego etapu (ew. dwóch etapów) 

b) Część pisemna Konkursu trwa 45 minut.  

c) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów,  

przyznaje się miejsca ex aequo.  

d) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje Komisja Konkursowa  

składająca się z Nauczycieli języka angielskiego.  

7. Nagrody - Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują  

następujące nagrody w formie dyplomów, innych nagród rzeczowych. Poczęstunek (w przypadku 

wersji stacjonarnej) przewidziany jest dla wszystkich zaproszonych Gości – Uczniów oraz Nauczycieli 

ze szkół macierzystych 

8. Postanowienia końcowe  

a) Regulamin Konkursu dostępny jest w Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze, 

w sekretariacie Szkoły, na stronie internetowej Szkoły oraz u nauczycieli koordynujących ze  

szkoły w Górze. 

b) Uczniowie biorący udział w Konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin  

i opisane w nim warunki uczestnictwa.  

c) Uczestnicy Konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie  

swoich danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem  

mailto:ryszard.poznan@spgora.edu.pl


ogłaszania wyników. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

d) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie  

decydujący głos ma Komisja Konkursowa.  

e) Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku  

wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez  

umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział  

w Konkursie Gminnym z języka angielskiego organizowanym przez Szkołę 

Podstawową im. Jakuba Wejhera w Górze 

i przetwarzanie danych osobowych 

oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem 

i akceptacją jego zapisów 
 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na udział 

…………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

………… ………………………………………………………….………… 

Klasa Nazwa szkoły 

w Gminnym Konkursie z języka angielskiego w bieżącym roku szkolnym oraz  

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki konkursu zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,  

poz. 1182, z poźn. zm.) i art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób  

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły) jest  

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze, ul. Szkolna 6, 84-252 Góra.  

Dane są zbierane i będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. Konkursu. 

2. Dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa szkoły) mogą zostać umieszczone na stronie  

internetowej Szkoły z wynikami z Konkursu. 

3. Podanie danych jest dobrowolne. 

4. Uczestnik/Uczestniczka ma prawo do informacji jakie dane są gromadzone oraz ich  

poprawianie lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez pocztę elektroniczną  

pisząc na adres sekretariat@spgora.edu.pl  

Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Gminnego Konkursu z języka 

angielskiego i akceptuję jego zapisy. 

…………… ……………………………………… 

Data Podpis składającego oświadczenie* 

* Oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika 
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