
                                 

 

  

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 

 Prove Your English 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim, 

Szkoła Podstawowa nr 28 w Wodzisławiu Śląskim 

oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie 

 

zapraszają do udziału w 

 

VII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego Prove Your English 

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 

odbywającym się pod honorowym patronatem  

Starosty Wodzisławskiego. 

 



REGULAMIN 

1. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w 20 marca 2020 r. o godzinie 10.00 w II LO w Wodzisławiu 

Śląskim.  

2. Konkurs ma zasięg i rangę powiatową.  

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu 

wodzisławskiego. 

4. Cele konkursu: 

 rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, 

 podniesienie poziomu umiejętności językowych u uczniów, 

 motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania umiejętności oraz zainteresowań uczniów na 

płaszczyźnie języka angielskiego, a także podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem 

zdolnym, 

 promowanie nauki języka angielskiego oraz osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

5. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej dla języków obcych nowożytnych dla II etapu 

edukacyjnego oraz je poszerza. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Klasy VII  

 Klasy VIII  

7. Na każdym poziomie konkurs trwa 60 minut. Arkusz konkursowy składa się z następujących części: 

 rozumienie ze słuchu 

 rozumienie tekstów pisanych 

 znajomość środków językowych i funkcji językowych. 

8. Liczba uczniów zgłaszanych do konkursu w każdej kategorii (klasy VII i klasy VIII) uzależniona jest od liczby 

oddziałów prowadzonych przez szkołę na tym poziomie: 

a. szkoły prowadzące od 1 do 3 oddziałów klas siódmych - wyłaniają max. 2 uczestników w kategorii klas VII, 

b. szkoły prowadzące od 1 do 3 oddziałów klas ósmych - wyłaniają max. 2 uczestników w kategorii klas VIII, 

c. szkoły prowadzące 4 oddziały i więcej klas siódmych - wyłaniają max. 3 uczestników w kategorii klas VII, 

d. szkoły prowadzące 4 oddziały i więcej klas ósmych - wyłaniają max. 3 uczestników w kategorii klas VIII. 

9. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na miejsce na własny koszt, pod opieką wyznaczonego przez swoją 

szkołę opiekuna.  



10. Uczestnicy konkursu mają obowiązek okazania legitymacji szkolnej oraz podpisanej przez 

rodziców/opiekunów prawnych Zgody na przetwarzanie danych osobowych i Informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych. 

11. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  

 przedstawiciel Dyrekcji II LO w Wodzisławiu Śląskim – przewodniczący 

 nauczyciele języka angielskiego szkół organizujących konkurs – członkowie komisji 

12. Prace będą sprawdzane bezpośrednio po ich napisaniu, wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu. W 

kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie 

interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów Konkursu. 

 

13. Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy podpisane przez Starostę powiatu wodzisławskiego - na ich 

podstawie można uzyskać  punkty preferencyjne w toku  rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

14. Laureaci oraz wyróżnieni uzyskują maksymalną liczbę punktów ze sprawdzianu kompetencji językowych 

do klasy dwujęzycznej  II LO w Wodzisławiu Śląskim w procesie rekrutacji z języka angielskiego.  

15. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, zaś opiekunowie merytoryczni uczestników 

podziękowania.  

16. Nazwiska laureatów oraz wyróżnionych uczniów zostaną zamieszczone na stronach internetowych szkół 

organizujących konkurs.  

17. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą mailową na adres: 

konkursangielski@tischner-wodzislaw.pl 

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia na wypełnionej karcie stanowiącej załącznik regulaminu.  

W zgłoszeniu należy podać: pełną nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska uczestników wraz  

z etapem do którego przystępują, imiona i nazwiska opiekunów merytorycznych. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest wiadomość zwrotna od organizatora potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.  

18. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2020 (piątek). 

19. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: 

Helena Matys, nr tel. 600 299 238, e-mail: helena.matys@tischner-wodzislaw.pl 

Justyna Reś-Fronczak, nr tel. 668 441 674, e-mail: resju@wp.pl 

Marta Wija, nr tel. 607103865, e-mail: marta.wija@wp.pl 

 

mailto:konkursangielski@tischner-wodzislaw.pl


ZGODA 

Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku oraz innych danych mojej córki/syna* 

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

związanych z udziałem w VII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego Prove Your English, którego organizatorem jest: 

ZSP w Wodzisławiu Śląskim oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć: 

- na stronie  www ZSP w Wodzisławiu Śląskim, * 

- na użytkowanych przez ZSP w Wodzisławiu Śląskim platformach społecznościowych (m.in. Facebook szkolny). *
                     

………………………….……………                                                        ………………………………………………………………………..………… 
     miejscowość, data                                                                                    czytelne podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 
 
*)niepotrzebne skreślić 

________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

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 (RODO), informujemy, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39, kod pocztowy 44-300, adres e-mail: 
sekretariat@tischner-wodzislaw.pl, tel. 32-455-22-28 
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a RODO  
w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. 
 
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Leszek Proszowski, adres e-mail:, sekretariat@tischner-
wodzislaw.pl, tel. 32-455-22-28. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 

 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania 
jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,  
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo  
do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 
RODO. 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody będzie skutkować zaprzestaniem 
dalszego przetwarzania, natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
 
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany. 
 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami 

 ………………………………………………………………….…………………………… 
           (imię, nazwisko i podpis osoby/prawnego opiekuna osoby,  

                                                         której dane osobowe będą przetwarzane) 



KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Szkoła: 

 

 

 

Adres szkoły: 

 

 

 

Kontakt ze szkołą: 

 

 

e-mail: 

 

nr tel. : 

Klasa Liczba 

oddziałów 

w szkole 

Imiona i nazwiska uczniów Opiekunowie uczniów 

 

 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

  

 

 

 

 

 

 

 

Czy opiekun uczniów będzie brał udział w warsztatach dla anglistów w dniu konkursu? 

TAK       □               NIE     □ 

 


