
REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

dla szkół podstawowych powiatu milickiego 

I Wstęp 

1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową im. Wandy Rutkiewicz we 

Wziąchowie Wielkim. 

2. Konkurs adresowany jest to uczniów klas IV-VIII powiatu milickiego uczących się języka 

angielskiego w szkole lub poza nią. 

II Cele konkursu 

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do nauki języka angielskiego  

2. Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.  

3. Umożliwianie uczniom zaprezentowania umiejętności językowych 

III Organizacja konkursu 

1. Etap szkolny – do dnia 28 kwietnia 2023r. (po tym terminie zgłoszenia nie będą 

przyjmowane). 

Organizatorem etapu szkolnego są: dyrektor szkoły oraz nauczyciele języka angielskiego. 

Warunkiem uczestnictwa w etapie powiatowym jest przesłanie imiennej listy 

zakwalifikowanych uczniów (max. 5 osób) na załączonym formularzu (załącznik 1)              

na adres:  

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim 

Wziąchowo Wielkie 47, 56-300 Milicz 

lub e-mail: spwziachowo@op.pl 

2. Etap międzyszkolny – dnia 10 maja 2022r. godz. 10:00. 

3. Organizatorem etapu międzyszkolnego jest Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we 

Wziąchowie Wielkim. 

IV Przebieg konkursu 

1. Treści konkursu opracowane są zgodnie z podstawą programową nauczania języka 

angielskiego i obejmują zagadnienia gramatyczne i leksykalne zawarte w podstawie 

programowej.  



2. Konkurs na szczeblu powiatowym trwa 60 min. 

3. Test składa się z zadań zamkniętych. Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa.                 

Za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.   

4. Prace konkursowe sprawdzane są przez komisję konkursową wyłonioną spośród nauczycieli 

szkół uczestniczących w konkursie.  

5. Organizator przewiduje nagrodzenie zwycięzców konkursu w następujący sposób: 

a) Miejsce od 1 do 3 w kategorii klas VII-VIII – dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

b) Miejsce od 1 do 3 w kategorii klas IV-VI – dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

c) Pozostałe miejsca – dyplomy uczestnictwa. 

6. Przetwarzanie danych osobowych 

Każdy z uczestników biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz 
we Wziąchowie Wielkim z siedzibą Wziąchowo Wielkie 47, 56-300 Milicz, NIP 916-13-13-281, 
tel. 71 384 92 16, email: spwziachowo@op.pl. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej 
nataliaratajewska@gmail.com. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
a) w celach wynikających z organizacji XV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego” na 
podstawie art. 6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać w każdej chwili odwołana. 
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dotyczy zwycięzców – 
np. w celach podatkowych o ile taki obowiązek wystąpi) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym celów 
marketingowych i służących promowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – aż do momentu 
wyrażenia sprzeciwu. 
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty, którym Administrator powierzył 
przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające), członkowie komisji konkursowej, 
osoby realizujące konkurs, inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie 
przepisów prawa. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez 
okres trwania Konkursu, a następnie przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu 
uczestnictwa w konkursie. 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 



Załącznik I 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DLA UCZESTNIKÓW  

XV POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Szkoła Podstawowa ….......................................................... w …...................................................... 

Gmina …............................................................................................................................................... 

Opiekun ……………………………………………………………………………………………… 

Nr Imię i nazwisko ucznia Klasa



Załącznik 2.  

OŚWIADCZENIE 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………   Klasa………. 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. 
2. Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację prac mojego dziecka/podopiecznego na stronach internetowej 

organizatora konkursu. 
3. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania mojego dziecka/

podopiecznego przez organizatora konkursu. 
4. Wyrażam zgodę ma bezterminową licencję dotyczącą publikacji prac oraz ich kopiowania i powielania. 
5. Wyrażam zgodę na zbieranie przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu języka 

angielskiego. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że: Administratorem Państwa danych 
osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim reprezentowana 
przez Dyrektora, z siedzibą Wziąchowo Wielkie 47, 56-300 Milicz, e-mail: spwziachowo@op.p , tel. 71 
384 92 16. 

6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nataliaratajewska@gmail.com 
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły, na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Prawo oświatowe, 
- rozporządzenia MEN z dn. 24.08.2017 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form 
realizowania specjalnych działań opiekuńczo- wychowawczych w przedszkolach I szkołach specjalnych, 
zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. 2017, poz. 1654 § 2 
pkt 2). 
8. Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej im. 

Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim. 
9. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 
- dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest odrzucenie zgłoszenia. 
11. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,(Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. 
zmianami). 

……………………………………..  ……………………………………
Miejscowość, data       Podpis rodzica/opiekuna prawnego

mailto:nataliaratajewska@gmail.com

