Regulamin XIII Wrocławskiego Konkursu
o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER” 2016
dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych
z powiatu wrocławskiego oraz Miasta Wrocław
1)

2)

Cele konkursu:

popularyzacja języka angielskiego wśród
uczniów szkół podstawowych

rozwijanie zainteresowań uczniów w
kierunku języków obcych

kształtowanie
wiedzy
o
krajach
anglojęzycznych

umożliwienie uczniom wykazania się
wiedzą szkolną i pozaszkolną

wyłonienie zwycięzcy i nadanie mu tytułu
Mistrza Języka Angielskiego
Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. St. Tołpy we
Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Patronem Honorowym Konkursu jest Dolnośląski
Kurator Oświaty.
3)

Fundatorami nagród są:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia
Wydawnictwo
Oxford
University
Press,
Macmillan, księgarnie Polanglo

testu, w celu skopiowania dla uczestników I etapu,
oraz wzór protokołu do wypełnienia.
Prace konkursowe uczniów ocenia Komisja
Konkursowa powołana w każdej szkole, która
przeprowadza pierwszy etap konkursu.
Szkoła odsyła protokół z pierwszego etapu
konkursu do Organizatora konkursu pocztą
elektroniczną według otrzymanego wzoru w terminie
do 18 stycznia 2016 r.
Protokół winien zawierać: imiona i nazwiska
uczestników I etapu oraz punktację każdego
uczestnika. Lista uczestników II etapu zostanie
przesłana wyłącznie pocztą elektroniczną na
adres podany przez szkołę na zgłoszeniu
konkursowym do dnia 27 stycznia 2016 r. Ogólna
informacja będzie także dostępna na stronie
internetowej www.sp90.wroclaw.pl.
UWAGA: ZMIANA ORGANIZACJI!
Do drugiego etapu konkursu niezależna Komisja
Konkursowa zakwalifikuje 50 uczniów, którzy
uzyskali najlepsze wyniki. Decyzja zostanie podjęta
na podstawie punktacji zawartej w protokołach
przekazanych przez szkoły po pierwszym etapie.

4) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych (bez różnicowania
poziomów) z powiatu wrocławskiego oraz Miasta
Wrocław.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wglądu
do prac konkursowych.

5) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest
dostarczenie do Organizatora (SP 90) zgody na
przetwarzanie danych osobowych wszystkich
uczestników konkursu w terminie najpóźniej do dnia
przeprowadzenia II etapu. Zgoda stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu Konkursu. Na I etapie zgody
przechowują
nauczyciele
odpowiedzialni
za
organizację etapu szkolnego.

Odbędzie się 24 lutego 2016 r. w Szkole
Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy
we Wrocławiu. Test będzie zawierał, oprócz
materiału leksykalno - gramatycznego, rozumienie
ze słuchu oraz pisanie.

6) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.11.2015 r.
Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko
nauczyciela – opiekuna oraz adres poczty
elektronicznej, na który będą przesyłane informacje
zwrotne. Zgłoszenie należy przesłać na adres:

English_Master@interia.pl
7) Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech
etapach:
I ETAP

II ETAP

Spośród uczestników konkursu, którzy rozwiążą test
pisemny, niezależna Komisja Konkursowa wyłoni
10 Laureatów, którzy wezmą udział w trzecim etapie
konkursu – części ustnej.
Lista uczestników części ustnej zostanie
przesłana pocztą elektroniczną do 14 marca 2016 r.
Każdy z Laureatów będzie miał wyznaczoną
godzinę rozmowy z Komisją.
III ETAP – FINAŁ KONKURSU

Odbędzie się w szkole zgłoszonej do konkursu
8 stycznia 2016 r. o godz. 12:00.

Odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. w Szkole
Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy we
Wrocławiu. Spośród 10 Laureatów zostanie
wyłoniony zwycięzca XIII Wrocławskiego Konkursu
Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER” 2016.

Uczestnicy konkursu rozwiązują test pisemny
przygotowany przez Organizatora.
Po zgłoszeniu udziału w konkursie każda szkoła
otrzyma, pocztą elektroniczną, jeden egzemplarz

Zapewniamy, że umiejętności i wiedza uczniów na
drugim i trzecim etapie konkursu będą oceniane
przez niezależnych jurorów. Decyzja Komisji jest
ostateczna.

8. Nagrody

I etap – zapewnia szkoła biorąca udział w
konkursie

Finał – nagrody zapewnia Organizator
konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
terminów. Aktualne terminy znajdują się na stronie
internetowej www.sp90.wroclaw.pl
Dodatkowe informacje:
Małgorzata Głuch: English_Master@interia.pl
tel. 071 7986873
Organizator

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Materiał gramatyczny:
Czasownik to be
Czasownik have got
Czasowniki can, must, mustn’t, needn’t
Czas Present Simple
Czas Present Continuous
Czas Past Simple
Czas Past Continuous
Czas Present Perfect
Czas Future Simple
Konstrukcja be going to
Konstrukcja have to
Konstrukcja there is, there are
Czasowniki regularne i nieregularne
Liczebniki główne i porządkowe
Przedimki a, an, the
Forma dzierżawcza ‘s
Przyimki on, in, at
Określenia miejsca i czasu
Zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące i
pytające
Liczba mnoga regularna i nieregularna
Określniki some, any, no, much, many
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Stopień wyższy i najwyższy przymiotników
Przysłówki
Słownictwo:
Człowiek, wygląd zewnętrzny
Wyposażenie domu
Rodzina i życie towarzyskie
Sport, sztuka, hobby
Zwierzęta
Szkoła
Zakupy
Moje miasto
Ubiory
Jedzenie i picie
Choroby i dolegliwości
Pogoda, pory roku
Obowiązki
Zawody
Wakacje, podróże
Urodziny, uroczystości
Rozrywka i sposoby spędzania wolnego czasu
Państwa i narodowości
Kultura krajów anglojęzycznych

Sprawności językowe:
I etap : czytanie ze zrozumieniem, znajomość
materiału leksykalno-gramatycznego oraz kultury
krajów anglojęzycznych.
II etap : rozumienie ze słuchu, pisanie oraz
znajomość materiału leksykalno-gramatycznego.
III etap : wypowiedź na podstawie ilustracji oraz
umiejętność wypowiedzenia się na każdy z
podanych tematów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

My school.
My favourite story / film.
My free time.
Good and bad experiences.
Famous people.
Celebrations.

Uczestnicy przygotowują wypowiedź w domu / czas
wypowiedzi: max. 3 minuty / Temat wypowiedzi
wybiera Komisja konkursowa.
Literatura:
Project – OUP
Steps in English – OUP
New Friends – Pearson
Cambridge English for Schools – CUP
World Explorer - Nowa Era
Evolution - Macmillan

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
ENGLISH MASTER
SZKOŁA .....................................................................................................
ADRES .......................................................................................................
TELEFON .................................................................................................
LICZBA UCZNIÓW ......................
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ I ETAPU KONKURSU:
....................................................................................................................
E-MAIL (proszę podać adres, pod który mają być wysyłane informacje
zwrotne) .....................................................................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
uczestnika Konkursu o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER” 2016
Na podstawie art. 23 ust.1 pkt ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.), dalej zwana ustawą o ochronie danych osobowych,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………..……..……………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu
ucznia klasy …..… Szkoły ……………………………………………… w ………………...……..,
przez Szkołę Podstawową nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy, z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Orzechowej 62. Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych w niżej podanym celu i zakresie. Zakres
danych: imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu), klasa i nazwa szkoły, do której dziecko uczęszcza.
Cel przetwarzania: udział dziecka w Konkursie o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER”
2016 (zwanego dalej konkursem).
Ponadto w przypadku zakwalifikowania się mojego dziecka do III etapu konkursu wyrażam zgodę na
udostępnianie danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia, nazwiska i nazwy szkoły) poprzez
zamieszczenie tych danych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 90 we Wrocławiu
(www.sp90.wroclaw.pl). Zamieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie internetowej
szkoły stwarza możliwość zapoznania się z nimi niezamkniętej grupie osób.
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam,
że zostałem(-am) poinformowany(-na), iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy, z
siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Orzechowej 62,
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym wyżej celem,
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. Dane podaję dobrowolnie.
Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych;
2. Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie,
jednakże odwołanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w dalszych etapach
konkursu.
…………….……………………………………
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU uczestnika Konkursu o Tytuł Mistrza Języka
Angielskiego „ENGLISH MASTER” 2016
W przypadku zakwalifikowania się mojego dziecka do III etapu Konkursu o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego
„ENGLISH MASTER” 2016 wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka
……………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu
podczas organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy we Wrocławiu (50-540
Wrocław, ul. Orzechowa 62) Konkursu o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego „ENGLISH MASTER” 2016.
Przyjmuję do wiadomości, ze zamieszczenie wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej szkoły
stwarza możliwość zapoznania się z tym wizerunkiem niezamkniętej grupie osób. Niniejsza zgoda może być
odwołana w każdym czasie.
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych - tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904; art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. - tekst jedn.: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.
…………….……………………………………
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

