
  

 

 

 

REGULAMIN 

IX REGIONALNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„JUNIOR  ENGLISH COMBAT” 

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LESZNA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Organizatorem Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego „Junior  English Combat”                  

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie. Patronat nad 

konkursem sprawują: Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

oraz Oxford University Press. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta 

Leszna. 

 



I  CELE KONKURSU 

 

§1 Konkurs ma na celu: 

 rozbudzenie zainteresowania nauką języka angielskiego 

 sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych 

 promowanie wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego: Wielkiej Brytanii, 

Irlandii, USA i Australii 

 stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji 

 nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami 

 promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów. 

 

II   KOMISJA KONKURSOWA 

 

§1  Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwają Szkolne Komisje Konkursowe, powołane 

w szkołach, które biorą udział w konkursie. 

§2  Nad przebiegiem części finałowej konkursu czuwa Komisja Konkursowa, składająca się 

z nauczycieli języka angielskiego w II LO: 

 etap pisemny: p. Iwona Rakowska, p. Monika Bieszczak 

 etap ustny: p. Jolanta Perczak, p. Dariusz Żyto 

§3  Komisja Konkursowa: 

 przygotowuje stronę organizacyjną konkursu 

 przygotowuje test na etap szkolny – p. Dariusz Żyto 

 przygotowuje test na finał – p. Monika Czekalska, p. Agnieszka Jąder 

 przygotowuje zestawy ustne – p. Jolanta Perczak 

 przeprowadza i ocenia prace konkursowe oraz wypowiedzi finalistów podczas części 

ustnej 

 kompletuje dokumentację z przebiegu konkursu 

 przygotowuje protokół z przebiegu konkursu 

 przygotowuje nagrody i dyplomy dla laureatów 

 przygotowuje podziękowania dla nauczycieli uczniów biorących udział w konkursie 

 

 



III   WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

§1 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i ostatnich klas 

gimnazjów ze szkół z powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego, gostyńskiego, 

góreckiego, wschowskiego, wolsztyńskiego i grodziskiego. 

 

§2 Warunkiem uczestnictwa danej szkoły w konkursie jest zgłoszenie udziału                       

(załącznik nr 1) w terminie podanym do wiadomości nauczycieli i uczniów w harmonogramie. 

 

§3  Konkurs jest dwuetapowy: 

Etap szkolny przeprowadzony jest w szkołach macierzystych w formie pisemnej  – obejmuje 

test gramatyczno-leksykalny zawierający zadania wielokrotnego wyboru (45 minut). 

Finał  odbywa się w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie (u. Bolesława Prusa 33, 

64-100 Leszno) i składa się z dwóch części: 

 część I: test pisemny sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa, umiejętność 

czytania oraz wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego, 

 część II: etap ustny: rozmowa z nauczycielem na wylosowany temat  

 

§4  Do finału zakwalifikują się dwie osoby, które uzyskają najlepsze wyniki  w swojej szkole. 

W przypadku, kiedy na etapie szkolnym kilka osób uzyska taki sam najwyższy wynik, decyzję, 

kto będzie reprezentował szkołę w finale Konkursu podejmuje Szkolna Komisja Konkursowa.  

 

§5  Do części ustnej etapu finałowego kwalifikuje się sześć osób z najlepszymi wynikami                 

w części pisemnej etapu finałowego: trzy osoby z klas 7-8 szkoły podstawowej i 3 osoby 

z 3 klasy gimnazjum. Wszyscy uczestnicy części ustnej zostają jednocześnie laureatami 

konkursu. Zostanie wyłonionych dwoje zwycięzców, osobno z kategorii klas 7-8 i klas 3 

gimnazjum. O końcowej kolejności laureatów decyduje suma punktów uzyskanych w części 

pisemnej i ustnej etapu finałowego. 

 

§6  Wyniki poszczególnych etapów zostają podane do wiadomości uczniów i ich nauczycieli. 

 



§7  Nazwiska laureatów konkursu zostają opublikowane na stronie internetowej 

www.iilo.leszno.eu 

 

IV  HARMONOGRAM KONKURSU 

 

§1  Powołanie w gimnazjach Szkolnej Komisji Konkursowej oraz zgłoszenie szkoły do udziału 

w konkursie – do 07.01.2019.  

 

§2 Zgłoszenie gimnazjum do udziału w konkursie należy przesłać na adres: 

rakowska.iwona@wp.pl  (załącznik nr 1). 

 

§3  Przesłanie zgłoszonym szkołom (drogą elektroniczną) testu na etap szkolny oraz 

protokołu do wypełnienia po etapie szkolnym (załącznik nr 2) – do 11.01.2019. 

 

§4  Przeprowadzenie etapu szkolnego przez Szkolną Komisję Konkursową w macierzystej 

szkole, poprawienie prac oraz przesłanie protokołu z etapu szkolnego do II LO (załącznik nr 

2) –  do 17.02.2019. W przypadku, kiedy na etapie szkolnym kilkoro uczniów uzyskuje taki 

sam wynik, decyzję, kto będzie reprezentował gimnazjum w finale podejmuje Szkolna 

Komisja Konkursowa. 

 

§5  Finał Konkursu oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 01.03.2019. w siedzibie II 

Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie (u. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno). 

 

V   TEMATYKA I ZAKRES WIEDZY 

 

§1  Tematyka konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego 

objętych programem nauczania w szkołach podstawowych i ostatnich klasach gimnazjów. 

Testy pisemne sprawdzają znajomość gramatyki i słownictwa, umiejętność czytania tekstu ze 

zrozumieniem oraz wiedzę z zakresu historii, geografii, literatury, kultury, polityki i tradycji 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA i Australii. 

 

 

http://www.iilo.leszno.eu/
mailto:rakowska.iwona@wp.pl


VI  NAGRODY 

 

§1  Laureaci konkursu, czyli wszyscy uczestnicy części ustnej etapu finałowego, otrzymują 

dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu, a także dodatkowe punkty 

naliczane podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§1  Wszyscy uczestnicy finału dostarczają organizatorom podpisane przez rodzica klauzule 

informacyjne (załącznik nr 3). Dostarczenie podpisanego dokumentu jest warunkiem 

wzięcia udziału w części finałowej konkursu. 

 

§2  Organizator konkursu przechowuje materiały związane z organizacją konkursu do końca 

roku szkolnego 2018/2019. 

 
§3 Regulamin Konkursu podaje się do wiadomości nauczycieli języka angielskiego 

i uczniów. 

 
§4  Wszystkie decyzje dotyczące finału podejmuje Komisja Konkursowa i są one ostateczne. 

 

Partnerzy Konkursu: 

 

 
 

                                                                                       
 
 



 
ZAŁĄCZNIK nr 1 : 
 

Wzór zgłoszenia do konkursu JUNIOR  ENGLISH COMBAT 
 

 

NAZWA SZKOŁY: ....................................................................................................... 

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ: 

...................................................................................................................................... 

NR TELEFONU: ........................................................ 

ADRES MAILOWY: ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2: 

Protokół z etapu szkolnego konkursu języka angielskiego „JUNIOR  ENGLISH COMBAT” 

 

NAZWA SZKOŁY: ....................................................................................................... 

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ: 

...................................................................................................................................... 

LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W ETAPIE SZKOLNYM: ................... 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIÓW, KTÓRZY UZYSKALI NAJWYŻSZE WYNIKI: 

1. ................................................................................., klasa ...................,                      

ilość punktów: ...............  

2. .................................................................................., klasa ..................,                             

ilość punktów: ...............  

 

CZY PODCZAS FINAŁU UCZNIOM BĘDZIE TOWARZYSZYŁ OPIEKUN?     TAK/NIE  

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/I, któremu/którym należą się podziękowania za 

zaangażowanie w organizację konkursu: ...................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
  

Informuję, że: na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE:   

1. Administratorem Danych Osobowych jest  Zespół Szkół Nr 2: II Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi Gimnazjum nr 

4 im. Zjednoczonej Europy z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul B. Prusa 33, 64-100 Leszno.  

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych Osobowych:  adres email: 

agamarkanc@wp.pl   

Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy 

pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w sekretariacie szkoły lub pisma 

skierowanego na adres e-mail IOD 

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydanymi 

na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;  

b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach 

i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. – RODO ;  

c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych 

lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www 

i (lub)na facebooku)  na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;  

d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do opieki nad dzieckiem 

na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji 

Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium  

Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miasta Leszno, 

podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT 

w zakresie serwisowania i usuwania awarii, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia 

szkody, firma prowadząca E-dziennik na podstawie umowy powierzenia danych i inne 

na wniosek np. PPP, Sąd, MOPS itp.  



5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. O ewentualnym 

przekazaniu danych osobowych do obszaru Unii Europejskiej osoby zainteresowane zostaną 

powiadomione o takim fakcie.  

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu 

o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. 

w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz 

zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Ponadto 

w innych przypadkach dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc 

od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych lub po ewentualnym odwołaniu zgody, przez okres 

przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych oraz zgodnie z wymogami 

innych ustaw.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi 

danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, 

oświadczenia, itp.).  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób sprawujących 

opiekę narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.   

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest 

wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli 

nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej 

zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji 

osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach.  

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

1. _______________________________                     2. _________________________________  

 

(* Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie rodziców, opiekunów prawnych)  

* W przypadku dzieci do lat 16 podpis składają dwoje rodziców lub opiekunów prawnych    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


