
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘LOVE IS IN THE AIR’ 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŻY. 

 

I. ZAŁOŻENIA KONKURSU  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych z miasta i gminy Chełmża. 

2. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Chełmży. 

3. Za poziom merytoryczny konkursu i jego przeprowadzenie odpowiadają nauczyciele języka 

angielskiego wchodzący w skład Szkolnej Komisji Konkursowej. 

II. CELE KONKURSU 

1. Popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej. 

2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego. 

3. Wzbogacenie wiedzy z zakresu kultury, geografii, historii, literatury i życia codziennego w Wielkiej 

Brytanii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach anglojęzycznych. 

4. Wyłonienie uczniów zdolnych językowo. 

5. Szerzenie idei zdrowego i kulturalnego współzawodnictwa. 

6. Promocja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w środowisku lokalnym.  

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA  

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na podstawie 

programowej nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej oraz obejmuje 

tematykę, sytuacje, interakcje językowe i materiał leksykalno – gramatyczny określony w programie 

nauczania dla klasy VIII 835/1/2018. Poziom CEF A2-B1(Oxford ELT). Ponadto sprawdzana będzie 

umiejętność logicznego myślenia i pracy w grupie. 

IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

1. Konkurs odbędzie się 18 lutego 2022 roku w formie stacjonarnej w siedzibie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży. Organizator zastrzega sobie prawo przełożenia lub odwołania 



zawodów w przypadku drastycznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej. Konkurs będzie 

przeprowadzony metodą stacji dydaktycznych. Zadania będą nawiązywały do Walentynek.  

2. W konkursie mogą brać udział czteroosobowe zespoły złożone z uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej. Każda szkoła może zgłosić 1 drużynę.  

3. Wszyscy zainteresowani konkursem, zobowiązani są do zgłoszenia chęci uczestnictwa do 04 lutego 

2022 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres mailowy 

organizatorów: a.piorkowska@zsp-chelmza.pl, lub a.nowacka@zsp-chelmza.pl.  

4. Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.  

5. Zwycięzcą konkursu zostanie zespół, który wykona poprawnie wszystkie zadania w najkrótszym 

czasie.  

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie, natomiast laureaci, 

którzy zajmą pierwsze trzy miejsca, oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają p. Agnieszka Piórkowska: a.piorkowska@zsp-

chelmza.pl oraz Agnieszka Nowacka: a.nowacka@zsp-chelmza.pl.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  

3. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału  

w konkursie.  

 

Organizatorzy:  

Agnieszka Piórkowska 

Agnieszka Nowacka 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

‘LOVE IS IN THE AIR’ 

organizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

 

 

 

Nazwa zespołu: ……………………………………………………………………………………….. 

Dane członków zespołu: 

Imię Nazwisko Klasa Adres mailowy 

    

    

    

    

 

Dane szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane nauczyciela (imię i nazwisko, adres mailowy): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

…………………………………………. 

miejscowość, data 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY UCZESTNIKA 

 na przetwarzanie danych osobowych ucznia w związku  

z ORGANIZACJĄ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 ‘LOVE IS IN THE AIR’  

przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

 

 

 

Oświadczam, że: 

 Jestem rodzicem/prawnym opiekunem ucznia …………………………………………………………. 

* AKCEPTUJĘ regulamin konkursu. 

* WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w formularzu 

zgłoszenia w celu przeprowadzenia Konkursu Języka Angielskiego. 

* WYRAŻAM ZGODĘ na rozpowszechnianie wizerunku dziecka wraz z podaniem danych osobowych 

w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce nauki na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Chełmży oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook prowadzonym przez Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży. 

 

 

 

………………………………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

*zaznaczyć właściwe 


