
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„READ BOOKS IN ENGLISH” 

 

 

 

 

1. Cele konkursu: 

➢ rozbudzanie w uczniach zainteresowania literaturą anglojęzyczną i kulturą krajów 

angielskiego obszaru językowego; 

➢ rozwijanie umiejętności językowych; 

➢ mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy jak również nauki języka 

angielskiego; 

➢ rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury; 

➢ pobudzanie fantazji, wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata; 

➢ popularyzacja literatury angielskiej wśród młodzieży; 

➢ aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach; 

➢ kształtowanie gustów czytelniczych; 

➢ sprawdzenie stopnia znajomości treści książek zaproponowanych do lektury; 

➢ aktywizacja uczniów poprzez udział w konkursach. 

 
 

2. Organizator konkursu. 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zamościu. 

 
 

3. Założenia ogólne konkursu. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów VII-VIII szkoły podstawowej . 

 
 

4. Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu. 

Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu w dniu 

18 marca 2020 roku. Czas trwania konkursu – 90 minut. 

 
5. Zasady udziału w konkursie. 

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w konkursie zobowiązani są przeczytać 

lekturę „Wonder” autorstwa R.J. Palacio. Wersja książki jest do pobrania pod adresem: 

http://www.concordmuseum.org/assets/Geesey_Cynthia_Wonder.pdf 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie posiadający znajomość języka 

angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym. Jedyne kryterium to poziom znajomości 

http://www.concordmuseum.org/assets/Geesey_Cynthia_Wonder.pdf


języka. 

 
6. Forma i przebieg konkursu. 

Konkurs jest jednoetapowy - bez eliminacji wstępnych. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu zawierającego pytania zamknięte i 

otwarte. Prace będzie oceniać komisja wyłoniona spośród nauczycieli ZSP Nr 1 w Zamościu. 

Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie na przygotowanych 

arkuszach konkursowych. Pytania nawiązywać będą do treści lektury. W przypadku pytań 

zamkniętych za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt. Przy bardziej 

rozbudowanych pytaniach dopuszcza się stosowanie punktacji ułamkowej. W przypadku 

pytań otwartych oceniana będzie oryginalność i pomysłowość odpowiedzi. Ocenie podlegać 

będzie również poprawność gramatyczna i bogactwo językowe. 

Po dokonaniu oceny odpowiedzi uczniów na zadane pytania, komisja konkursowa wyłoni 

laureatów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie się w 

ZSP Nr 1 w Zamościu w dniu 18 marca 2020 roku. 

 
7. Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) wraz ze  zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (Załącznik nr 2) należy przesłać faksem na numer +48-84-638-43-51 

lub mailem na adres 

mariusz.szczuchniak@ekonomikzamosc.pl lub  

monika.wasilewska@ekonomikzamosc.pl lub  

sekretariat@ekonomikzamosc.pl. Zgłoszenie powinno zwierać adres szkoły, imiona i 

nazwiska uczniów oraz opiekunów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 

 
Regulamin Konkursu opracowali: 

Monika Wasilewska 

Mariusz Szczuchniak 

  

mailto:mariusz.szczuchniak@ekonomikzamosc.pl
mailto:monika.wasilewska@ekonomikzamosc.pl


Załącznik nr 1 

Karta zgłoszeniowa 

do udziału konkursie czytelniczym z języka angielskiego  

„Read Books in English” na poziomie średnio zaawansowanym 

 
Dane szkoły: 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………………………… 

kod pocztowy / miejscowość: ………………………………………………………………… 

tel/fax …………………………………………………………………………………………. 

 
Imię i nazwisko ucznia: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

Opiekunowie: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Podpis opiekuna konkursu Podpis i pieczątka 

Dyrektora szkoły 



Załącznik nr 2 
 

 
Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………….. 

Klasa: ……………………………………………... 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mój/ mojego 

dziecka*), w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu  jego wyników przedmiotowych, osiągnięć                   

i prac na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej, a także w gablotach i tablicach 

ściennych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

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

(data, podpis rodzica ucznia niepełnoletniego/ podpis ucznia pełnoletniego)  

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka*) dziecka 

zarejestrowanego podczas organizacji konkursów, zawodów sportowych oraz innych 

uroczystości szkolnych na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1                

w Zamościu,  w kronice szkolnej, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie                    

z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

 

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

(data, podpis rodzica ucznia niepełnoletniego/ podpis ucznia pełnoletniego)  

*) niepotrzebne skreślić



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  

s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu                     

ul. Łukasińskiego 8, Tel.84 6384351, e-mail: sekretariat@ekonomikzamosc.pl 

2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu  został powołany Inspektor Ochrony 

Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a 

także organizowanych przez szkołę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej 

zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice szkolnej lub gablocie 

(nieograniczony krąg odbiorców).  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, 

artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane 

dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest 

zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.  

mailto:inspektor@cbi24.pl

