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Rok szkolny 2020/2021 

 

1.Adresat konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych gimnazjów   

z  terenu  gminy Świlcza. 

 

2.Organizacja konkursu  

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Trzcianie we współpracy z Gminnym 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, pod  patronatem  Wójta Gminy 

Świlcza. 

Koordynatorem konkursu jest mgr Renata Czubocha. 

 

3.Termin konkursu 

Składanie prac w terminie od 20 września 2020 r. do 31 października  2020 r. 

Rozstrzygnięcie konkurs odbędzie się 16 listopada 2020 roku. 

 

4.Cele konkursu: 

o Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów  

o Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie języka angielskiego  i informatyki 

o Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się  

i rozwijania umiejętności językowych i informatycznych oraz realizowania się pod względem 

artystycznym 

o Uwrażliwienie uczniów na sztukę i kulturę 

o Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym  świecie 

o Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów  

o Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów w zakresie języka angielskiego  i informatyki  

o Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się  

i rozwijania umiejętności językowych oraz realizowania się pod względem informatycznym 

o Uwrażliwienie uczniów na sztukę i kulturę 

o Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym  świecie 

 



5.Warunki uczestnictwa w konkursie 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do 31 października 2020 r.  pracy – 

prezentacji bądź filmu wraz z jego opisem, spełniającym warunki konkursu, z informacją o uczniu  (imię 

i nazwisko, klasa, szkoła). Uczestnikami konkursu są indywidualni uczniowie. Nie ma limitu prac  

z jednej szkoły. Natomiast jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę. 

 

6.Zakres merytoryczny  

Zakres konkursu jest zgodny z obowiązującą podstawą programową języka angielskiego i informatyki. 

Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętność zawarte w podstawie programowej kształcenie 

ogólnego z języka angielskiego i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w zakresie wiedzy 

o krajach anglojęzycznych. 

 

7.Zasady i przebieg konkursu 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie prezentacji 

multimedialnej lub filmu. Prezentacja/film ma przedstawiać wybrane przez ucznia sławne miejsca 

pochodzące z krajów anglojęzycznych, jak również  opis  tychże  miejsc w języku angielskim 

zawierający następujące informacje: 

o rola i znaczenia miejsca dla kultury danego kraju, regionu, miasta (np. miejsce pochówku sławnej 

dynastii, atrakcja turystyczna, miejsce zamieszkania zasłużonych osób w przeszłości itp.) 

o jego historię. 

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej 

bezpośrednio w programie Power Point. Prezentacja powinna być zapisana w postaci 

samoodtwarzającego się pokazu slajdów o czasie trwania nie przekraczającym 10 minut. Jako nazwę 

plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. Każda przekazana prezentacja powinna zawierać: dane 

autora, nazwę szkoły, tytuł prezentacji, bibliografię, autorów lub źródła pochodzenia wykorzystanych 

zdjęć. 

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz  

o autorach pracy.  

Prace zapisane na płycie CD/DVD lub pamięci masowej USB należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej w Trzcianie w terminie do dnia 31 października 2020 r.  

Mile widziane będą prezentacje z tekstem odczytywanym przez lektora. 

 

Film zgłoszony do konkursu nie powinien przekroczyć 10 minut. Każdy film powinien zawierać 

czołówkę oraz napisy końcowe (tytuł, nazwisko autora). 



Każdy zgłoszony film musi być nagrany na nośniku DVD: w jednym z formatów: AVI, MPG, WMV, 

MP4. Każda płyta musi posiadać czytelny opis zawierający: imię i nazwisko twórcy, tytuł filmu, czas 

trwania, system zapisu, nazwę i adres szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy. 

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie niepublikowane. 

Uwaga: prace konkursowe wraz z nośnikami stają się własnością organizatora. 

 

8.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Gminnym Centrum Kultury, Sportu  

i Rekreacji w Trzcianie po zakończeniu konkursu. Podczas ogłoszenia wyników przewidziane jest 

spotkanie laureatów konkursu wraz z opiekunami, pokaz prezentacji biorących udział  

w konkursie.  

 

9.Kryteria oceny  

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Jury w składzie: dwóch nauczycieli ze SP  

w Trzcianie oraz dwóch nauczycieli wyłonionych spośród przedstawicieli szkół biorących udział  

w konkursie.  

Kryteria oceny części merytorycznej: 

-  zgodność z tematyką konkursu, 

-  bogactwo i dobór  słownictwa, 

-  poprawność językowa, 

-  oryginalność ujęcia tematu. 

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej/filmu: 

- spójność projektu z wytycznymi konkursu,   

- czytelność przekazu, 

- pomysłowość prezentacji/filmu, 

- zgodność treści z hasłem przewodnim konkursu, 

- poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji/filmie informacji, 

- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, 

- adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści, 

- innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. 

Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który wykona najciekawszą pracę i najlepiej uzasadni swój wybór. 

Każdy z uczestników otrzyma dyplom. Uczniowie, którzy otrzymają pierwsze, drugie i trzecie miejsce 

uzyskają nagrody rzeczowe. Ponadto szkolni opiekunowie, którzy zgłoszą uczestnictwo swoich uczniów 

otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich zaangażowanie. 

 

10. Postanowienia  końcowe  



o Przystępując do konkursu uczestnicy potwierdzają, iż akceptują niniejszy regulamin i opisane w 

nim warunki uczestnictwa. 

o Uczestnicy konkursu poprzez udział w nim wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu związanym z organizacją konkursy i sposobem ogłaszania wyników. 

o Dokumentacja związana z przebiegiem konkursu jest zabezpieczona i przechowywana  

w szkole. 

o Termin konkursu może ulec zmianie w przypadku przyczyn niezależnych od organizatora  

o czym zobowiązuje się powiadomić  uczestników konkursu. 

o Za przygotowanie, przebieg i stronę merytoryczną konkursu odpowiadają:              

mgr Renata Czubocha  nauczyciel języka angielskiego i mgr Agnieszka Szumilas nauczyciel  matematyki 

i informatyki w  SP w Trzcianie. 

o Wszelkie informacje będą przekazywane zainteresowanym drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

 

 

Nauczyciele odpowiedzialni : 

Renata Czubocha e-mail: renata.czubocha@onet.pl 

                                   Tel. 501 247 966 

Agnieszka Szumilas e-mail: agnieszka_szumilas@wp.pl 

   Tel. 696 044 077 

     

 

Załączniki: 

1.Zgoda na uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych. 

2.Karta zgłoszenia udziału w konkursie.   

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Trzcianie       

               

             Organizatorzy konkursu 

 



* zaznaczyć właściwe 

Załącznik nr 1 

 

 

.  Zgoda na uczestnictwo i przetwarzanie danych 

…………………………………………………….    Trzciana, dnia 

………………………….……… 

(pieczęć Szkoły)     

 

……………………………………………………. 

 (imię i nazwisko pełnoletniego ucznia/rodzica/  

opiekuna prawnego*) 

 

……………………………………………………. 

(adres zamieszkania) 

 

……………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIEDANYCH OSOBOWYCH W TYM 

WIZERUNKUW ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE  

„THE WORLD OF ENGLISH” 

 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………… zamieszkała/y  

w …………………………..… 

  (imię i nazwisko pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….., 

wyrażam zgodę na: 

 

Nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku1, imienia, 

nazwiska, klasy i szkoły mojego dziecka/podopiecznego/ mojej osoby*  

 

………….…….…….…………..……………………………………………przez  Szkołę Podstawową w Trzcianie 

(imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy) 

 

w związku z udziałem w zorganizowanym  konkursie „THE WORLD OF ENGLISH”. 

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Trzcianie. 

 

1 wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii, filmu, 

dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, powstałej w ramach organizowanego konkursu w materiałach służących 

popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych SP w Trzcianie ,jak również w celu 

archiwizowania wydarzeń SP w Trzcianie poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich 

mediów/kanałów dystrybucji informacji, w szczególności: 



a) w Internecie np. na stronie internetowe SP w Trzcianie- zs.trzciana@intertele.pl 

b)  prasie i powstałych publikacjach; 

c)  dyplomach, plakatach; 

d) tablicach ściennych i folderach, w siedzibie ZS w Trzcianie 
 

Wizerunek dziecka/podopiecznego/mojej osoby* nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani 

naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych 

dziecka/podopiecznego/ mojej osoby*. 

 

…………………………………………………… 

(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego)* 

 

Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody spowoduje brak możliwości dalszego uczestnictwa  

w konkursie plastycznym. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2i art. 

14,informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

I. Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Trzcianie, reprezentowanya przez Dyrektora placówki. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, 

wskazany wyżej. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:  

Przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: wizerunku, imienia, nazwiska, klasy i szkoły będzie odbywało się 

w szczególności w celu: popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych SP w Trzcinie ,jak również w celu archiwizowania 

wydarzeń SP w Trzcianie- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO. 

IV. Odbiorcy danych osobowych:  

Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz szeroki krąg 

odbiorców związanych z celem przetwarzania tj. z popularyzacją w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych SP w Trzcianie, jak 

również w celu archiwizowania wydarzeń SP w Trzcianie. 

V. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 



 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie 

ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

VII. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje niemożnością udziału  

w zorganizowanym konkursie 

VIII. Inne informacje: 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy 

Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku 

będzie Pani/Pan poinformowana/y. 

INFORMUJEMY, ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH 

PODOPIECZNYCH NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY 

ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ 

ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE 

DOTYCZĄ. Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW MOŻNA SKORZYSTAĆ SKŁADAJĄC PISEMNY WNIOSEK NA 

ADRES ADMINISTRATORA LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA 

 



Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO„ THE 

WORLD OF ENGLISH” organizatorem którego jest Szkoła Podstawowa w Trzcianie. 

NAZWA I ADRES SZKOŁY: …………………………………………………………………………….. 

TELEFON SZKOŁY : ……………………………………………………………………………………… 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY : ……………………………………………………………………….. 

TELEFON KONTAKTOWY : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Lp                       Imię i nazwisko ucznia                     Klasa 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

                  Dyrektor Szkoły                                                                      Nauczyciel prowadzący  

 

 

 

 

Załącznik 3 

 

Metryczka „THE WORLD OF ENGLISH” 

 

Imię i nazwisko autora pracy  

Klasa  

Adres palcówki z nr telefonu  

i adresem e-mail 

 

Imię i nazwisko opiekuna/ 

nauczyciela 

 

e-mail opiekuna/ nauczyciela  

 


