
Szkoła Podstawowa nr 89  

im. Tadeusza Mazowieckiego 

Gdańsk, ul. Szyprów 3  

 

 

II Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego 

dla klas VIII szkoły podstawowej "English & Deutsch" 
 

 

Uprzejmie informujemy, że czekamy na zgłoszenia do Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Angielskiego i Niemieckiego dla klas ósmych szkoły podstawowej "English & Deutsch". 

Konkurs stanowi dodatkową formę kształcenia języka angielskiego i niemieckiego, rozwija 

zainteresowania uczniów oraz  motywuje do samodzielnego doskonalenia sprawności językowych. 

Pomaga także w zdobywaniu wiedzy o krajach anglo i niemieckojęzycznych. 

 

Regulamin konkursu: 

Konkurs odbywa się w trzech etapach. 

 

7.02.2020 r. do szkół województwa pomorskiego wysłany zostanie regulamin konkursu wraz  

z kartą zgłoszeniową szkoły. Deklaracją udziału w konkursie jest przesłanie uzupełnionej karty 

zgłoszeniowej do 14.02.2020 r. 

 

I etap konkursu ( szkolny) szkoła przeprowadza we własnym zakresie do 28.02.2020 r.  

Do 6.03.2020 r. należy przesłać na adres mailowy organizatora: sekretariat@sp89.edu.gdansk.pl 

nazwiska 4 osób (2 pary), które będą ją reprezentować. 

 

II etap ( rejonowy) odbędzie się 20 marca 2020 r. w następujących rejonach: 

 

rejon I:  

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego,  ul. Szyprów 3  Gdańsk - szkoły 

podstawowe z Gdańska; 

 

rejon II:  

Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa, Aleja Niepodległości 739A Sopot - szkoły 

podstawowe z Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Rumi, Redy i innych miejscowości województwa 

pomorskiego. 

 

Na tym etapie konkursu uczniowie będą samodzielnie rozwiązywać test z języka angielskiego i 

niemieckiego, sprawdzający umiejętności w zakresie: gramatyki, słownictwa i wiedzy o krajach 

anglojęzycznych i  niemieckojęzycznych. Następnie wyniki uczniów zostaną zsumowane i złożą  

się na ogólny wynik szkoły – sumę testów dwóch uczniów. 

10 par, które uzyskają najwyższą punktację przechodzi do etapu wojewódzkiego. 

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka szkół (miejsca ex aequo) ilość par 

uczestniczących w ostatnim etapie zostanie zwiększona. 

 

III etap (wojewódzki) konkursu odbędzie się 9 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 89  

im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku.  

Reprezentanci poszczególnych szkół odpowiadają na pytania komisji w parach. Odpowiedzi 

udzielane będą w formie pisemnej. Pytania dotyczą  gramatyki, słownictwa i wiedzy o krajach 

anglojęzycznych  i niemieckojęzycznych. 

 

 



Tytuł laureata konkursu (I, II, III miejsce) uzyskują drużyny, które zdobędą największą ilość 

punktów. 

Tytuł finalisty otrzymają uczniowie, którzy zakwalifikują się do ostatniego (wojewódzkiego) 

etapu konkursu. 

 

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka szkół ogłoszone zostaną 

miejsca ex aequo. 

 

Zakończenie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się  

21 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku. 

 

 

Zakres materiału: 

 

 język angielski: wariant podstawy programowej II.1 poziom A2+/B1 i wyższy; 

 

 język niemiecki: wariant podstawy programowej II.2 poziom A1. 

 

 

 

 

        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY  

DO I WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

„ENGLISH & DEUTSCH” 
 

 

 

1. NAZWA I NUMER SZKOŁY:______________________________________ 

 

       ________________________________________________________________   

 

      _________________________________________________________________ 

 

2. ADRES SZKOŁY/ NUMER TELEFONU/ADRES E- MAIL 

 

___________________________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________ 

 

 

3. IMIĘ , NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY i E-MAIL  

   NAUCZYCIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU 

 

 __________________________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________________________ 

 
…………………………………. 

                                                                                                                                                    podpis nauczyciela 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego 

w Gdańsku. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych, email: iodo@sp89.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia I Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Angielskiego i Niemieckiego dla klas ósmych szkoły podstawowej "English & Deutsch" w roku szkolnym 2019/2020 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Sadzawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

