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REGULAMIN 

Konkursu z języka angielskiego  

dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych 

 
„Język w KORONIE” 

edycja świąteczna 2022/2023 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Organizatorem Konkursu jest ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.  

2. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.  

3. Prawo udziału w Konkursie w roku szkolnym 2022 / 2023 posiadają uczniowie klas 

ósmych szkół podstawowych z gmin: Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów. 

§2 

1. Konkurs przeprowadza Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą 

nauczycielki języka angielskiego: 

 Monika Reichert 

 Alicja Szymonik 

oraz przedstawiciele uczniów. 

2. Komitet Organizacyjny Konkursu prowadzi dokumentację Konkursu,  

a w szczególności: 

a) dokumentację dotyczącą organizacji Konkursu w roku szkolnym 2022/2023; 

b) testy konkursowe i klucze odpowiedzi (etap I i II); 

c) listę uczestników Konkursu w etapie II (międzyszkolnym); 

d) listę laureatów Konkursu; 

e) protokoły konkursowe; 

f) zgody przedstawicieli ustawowych niepełnoletnich uczestników konkursu na udział  

w konkursie;  

g) klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych.  



3. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, ul. Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik 

nad Sanem. 

 

Rozdział II 

Cele konkursu 

§3 

 Celem Konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół 

podstawowych oraz monitorowanie poziomu kompetencji językowych. 

 Konkurs przedmiotowy daje uczniom możliwość sprawdzenia i udoskonalenia swojej 

znajomości języka angielskiego. 

 

Rozdział III 

Warunki uczestnictwa 

§4 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik bądź nauczyciel przygotowujący 

uczestnika do udziału w Konkursie  zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z Regulaminem Konkursu; 

b) wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 6) i dostarczenia go na adres 

email Organizatora: sekretariat@zsrudnik.edu.pl 

c) nadesłania zgłoszenia do dnia 12 grudnia 2022 r. 

 

Rozdział IV 

Zasady konkursu 

§5 

1. Konkurs odbywa się dwuetapowo: 

I etap     -  eliminacje szkolne – 15 grudnia 2022 r.  

II etap - eliminacje międzyszkolne, które odbędą się w Zespole Szkół im. gen. 

                              Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem  - 11 stycznia 2023 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu w przypadku 

wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności losowych lub organizacyjnych. 

3. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie czterech Uczniów reprezentujących 

daną szkołę. 
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4. Etap I obejmuje znajomość zakresów tematycznych, grup leksykalnych, zagadnień 

gramatycznych i funkcji komunikacyjnych odnoszących się do podstaw 

programowych nauczania języka obcego w szkole podstawowej oraz obszaru 

kulturowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w krajach 

anglojęzycznych. 

 Etap I (szkolny) przeprowadzany jest przez nauczyciela wyznaczonego 

przez Dyrektora w danej szkole podstawowej wśród Uczniów klas 

ósmych w dniu 15 grudnia 2022 r. 

 Każda szkoła umożliwia uczniom przystąpienie do testu o wyznaczonej przez 

Dyrektora godzinie. 

 Etap I (szkolny) będzie polegał na rozwiązaniu testu w ciągu 30 minut 

(załącznik do regulaminu  nr 1). 

 Organizator – Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem przesyła do szkół  

w formie elektronicznej wszystkie materiały konkursowe (test dla ucznia, 

klucz odpowiedzi, test do dogrywki w etapie szkolnym) do dnia 13 grudnia 

2022 r. na adres sekretariatu szkoły biorącej udział w Konkursie. 

 Oceny testów konkursowych dokonują nauczyciele języka angielskiego  

w danej szkole podstawowej zgodnie z przesłanym kluczem odpowiedzi. 

Następnie każda szkoła przekazuje Organizatorowi protokół z etapu 

szkolnego (list polecony, scan) zawierający informację o 4 uczniach, 

którzy uzyskali największą ilość punktów i zakwalifikowali się do II etapu 

Konkursu. 

 Protokół należy przesłać do 20 grudnia 2022 r. na adres mailowy Zespołu 

Szkół w Rudniku nad Sanem: sekretariat@zsrudnik.edu.pl  (załącznik  3 

Regulaminu). 

 W przypadku uzyskania przez uczniów w etapie szkolnym takiej samej 

najwyższej ilości punktów, szkoła przeprowadza dogrywkę w formie 

dodatkowego testu (załącznik 2 Regulaminu). 

 Organizator przekaże do poszczególnych szkół harmonogram organizacji  

etapu II Konkursu  (międzyszkolnego) do dnia 4 stycznia 2023 r.  

5. Etap II (finałowy): 

 zostanie przeprowadzony w siedzibie organizatora – Zespole Szkół  

w Rudniku nad Sanem dnia 11 stycznia 2023 r. o godz. 9.00. 
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 etap II będzie przeprowadzony tylko w formie pisemnej i będzie składał się z 

zadań leksykalno-gramatycznych, zadań sprawdzających umiejętność 

rozumienia tekstu pisanego oraz pytań z zakresu znajomości świątecznych 

zwyczajów krajów anglojęzycznych; 

 na wykonanie testu przeznacza się 45 minut; 

 w przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej najwyższej liczby 

punktów przeprowadzany jest dodatkowy test wyłaniający zwycięzców; 

 oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, składająca się  

z nauczycieli języka angielskiego ZS w Rudniku nad Sanem oraz nauczycieli 

języka angielskiego ze szkół podstawowych, którzy będą opiekunami 

uczestników konkursu; 

 w dniu Konkursu należy przekazać Komitetowi Organizacyjnemu podpisaną 

przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika 

zgodę na udział w Konkursie „Język w KORONIE” edycja świąteczna 

2022/2023 (załącznik nr 4) oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 

danych osobowych (załącznik nr 5). 

6. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione w postaci pisemnego protokołu  

i podane do wiadomości podczas podsumowania etapu II Konkursu oraz na stronie 

internetowej Organizatora. 

7. Uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 

Konkursu. 

 

Rozdział V 

Nagrody 

§6 

1. Fundatorem nagród w Konkursie są sponsorzy współpracujący z ZESPOŁEM 

SZKÓŁ im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.  

2. W ramach konkursu organizator wyłania zwycięzców Konkursu, którzy zajmują  

I, II, III miejsce oraz przyznaje 3 wyróżnienia. 

8. Nagrody w konkursie: 

 trzy pierwsze miejsca 

1 miejsce – nagroda pieniężna 500 zł  

2 miejsce – nagroda pieniężna 300 zł  



3 miejsce – nagroda pieniężna 150 zł  

 Wyróżnienia dla trzech uczniów – nagrody rzeczowe  

 Laureaci otrzymają dyplomy oraz listy gratulacyjne dla Dyrektorów ich szkół. 

 Pozostali uczniowie otrzymują podziękowania za udział w Konkursie. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§7 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane przez 

stronę https://zsrudnik.edu.pl/oraz bezpośrednio u Organizatora. 

§9 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny 

Konkursu. 

§10 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

§11 

Osoby do kontaktu: Alicja Szymonik tel.: 503-142-078; email: alicja_sz@op.pl 

         Monika Reichert tel.: 602-390-440; email: mreichert@vp.pl 

§12 

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze 

zm.)  

Organizator Konkursu informuje, że :  

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rudniku nad Sanem ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 37 - 420 

Rudnik nad Sanem 

2. Dane uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu „Język w KORONIE” edycja świąteczna 2022/2023 

3. Dane zwycięzców Konkursu (w zakresie: imię i nazwisko, klasa, szkoła) mogą być 

udostępniane na stronie internetowej szkoły, mediach społecznościowych szkoły, 

mediach lokalnych (np. prasa) oraz w gablotach szkolnych i tablicach.  

4. Uczestnikowi/rodzicom/opiekunom prawnym Uczestnika przysługuje prawo dostępu 

do treści danych osobowych Uczestnika i ich poprawiania, a także prawo kontroli 

przetwarzania danych osobowych w trybie art. 32 ustawy. 

 

 

Zapraszamy Uczniów do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia, natomiast 

Dyrektorom szkół oraz Nauczycielom dziękujemy za przeprowadzenie konkursu na etapie 

szkolnym. 
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Załączniki: 

 

Dla Dyrektorów Szkół Podstawowych: 

Załącznik  1: Test dla ucznia Etap I z kluczem odpowiedzi  

Załącznik  2: Test dogrywki w etapie I (szkolnym) z kluczem odpowiedzi 

Załącznik  3: Protokół etapu I (szkolnego) 

Załącznik 4:Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika Konkursu  

                       na udział w Konkursie „Język w KORONIE” edycja świąteczna 2022/2023 

Załącznik  5: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Załącznik 6: Formularz zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie 

 

Dla Organizatora Konkursu; 

Załącznik  7: Test dla ucznia Etap II z kluczem odpowiedzi 

Załącznik  8: Test dogrywki w etapie II (szkolnym) z kluczem odpowiedzi 

Załącznik  9 :Protokół etapu II (międzyszkolnego) 

Załącznik  10: Protokół odbioru nagród w etapie II (międzyszkolnym) 


