
  

 

 

 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

ENGLISH IS USEFUL 
 

edycja 2023 – Podróże zagraniczne Królowej Elżbiety II 
 

 
 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorami Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH IS USEFUL” są: 

 Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; 

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 383 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

w Warszawie. 

 

2. Tematem edycji 2023 konkursu jest: „Podróże zagraniczne Królowej Elżbiety II”. 

3. Cele konkursu: 

- doskonalenie znajomości języka angielskiego uczniów; 

- odkrywanie talentów językowych; 

- zachęcenie uczniów do wyszukiwania ciekawych informacji dotyczących monarchini brytyjskiej  

i relacji Wielkiej Brytanii z innymi państwami; 

- rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych programów komputerowych;  

- inspirowanie uczniów do zaprezentowania swojej wiedzy i zainteresowań. 

 

4. Adresaci konkursu: 

            Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej z terenu  

            województwa mazowieckiego. Planowana liczba uczestników - ok. 500 uczniów. 

5. Zasady uczestnictwa: 

W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów z klas siódmych i ósmych szkół podsta-

wowych z terenu województwa mazowieckiego. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 
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6. Harmonogram konkursu: 

a. Szkoły podstawowe z terenu województwa mazowieckiego zgłaszają e-mailem udział swoich 

uczniów w Konkursie na adres e-mailowy Szkoły Podstawowej nr 383: sp383@edu.um.warszawa.pl  

w terminie do piątku, 27 stycznia 2023 r. 

 

b. Nauczyciele  języka   angielskiego  w  danej  szkole  organizują   i  przeprowadzają   w   uzgodnieniu  

z dyrekcją szkoły eliminacje I etapu konkursu, w którym uczniowie piszą test, składający się z części 

gramatycznej i leksykalnej, opracowany w oparciu o podstawę programową nauczania języka angiel-

skiego dla  klasy 8 szkoły podstawowej. Test może pisać dowolna liczba uczniów. 

Eliminacje I etapu odbędą się równolegle w każdej szkole we wtorek, 31 stycznia 2023 r.  

o godz. 12:30.   Wzorcowy  arkusz   testu  wraz  z  kluczem  zostanie  przesłany  dzień  wcześniej  

do szkół, które przesłały zgłoszenie do konkursu. 

Nauczyciele języka angielskiego w danej szkole nadzorują, aby eliminacje I etapu przebiegły             

w warunkach kontrolowanej samodzielności. Uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy nau-

kowych. Czas trwania testu I etapu wynosi 60 minut.  

 

c. Po sprawdzeniu prac nauczyciele języka angielskiego danej szkoły przesyłają listę 3-ch najlepszych 

uczniów wraz  z  ilością  otrzymanych  przez nich punktów na adres e-mailowy Szkoły Podstawowej  

nr 383:  sp383@edu.um.warszawa.pl   do piątku, 10 lutego 2023 r. 

Nadesłanie listy nazwisk  3-ch  najlepszych  uczniów oznacza  akceptację niniejszego „Regulaminu”   

i jest równoznaczne z wyrażeniem przez rodziców uczniów zgody na publiczne wykorzystanie na-

zwiska oraz wizerunku uczestnika dla potrzeb konkursu. Podpisane zgody rodziców są przechowy-

wane przez nauczycieli danej szkoły. 

 

d. Uczniowie, których nazwiska zostaną przesłane do SP383 zostają zakwalifikowani do II etapu kon-

kursu. Każdy uczeń, zakwalifikowany do II etapu przygotuje własną ustną prezentację w języku an-

gielskim o jednej wybranej podróży zagranicznej Królowej Elżbiety II.  

Wypowiedź może zawierać informacje geograficzne  i  historyczne  o  wybranym kraju, jego związki 

z Wielką Brytanią, cele i przebieg podróży Królowej Elżbiety II itp. 

Wypowiedź nie powinna przekraczać 3 minut. Uczeń może zilustrować swoją wypowiedź slajdami, 

przygotowanymi w programie Power Point lub Prezi.  

Przesłuchania ustnych prezentacji przez Komisję Konkursową odbędą się w tygodniu 20-24 marca 

2023 r.  w Szkole Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie. 

 

mailto:sp383@edu.um.warszawa.pl
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Szczegółowy harmonogram przebiegu przesłuchań będzie opracowany przez organizatorów  

w zależności od ilości uczestników w II etapie konkursu i przesłany e-mailem do szkół do środy,  

1 marca 2023 r. 

e. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w poniedziałek, 27 marca 2023 r. na stronie interneto-

wej Szkoły Podstawowej nr 383 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Warszaw-

skiej 63 w Warszawie.  Końcowe  wyniki  zostaną  również  przesłane  na  adresy e-mailowe nau-

czycieli języka angielskiego wszystkich szkół, biorących udział w konkursie. 

Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu zostaną dostarczone pocztą lub bezpośrednio                    

do szkół do środy, 5 kwietnia 2023 r. 

 

7. Kryteria oceny: 

- w I etapie konkursu nauczyciele języka angielskiego danej szkoły oceniają testy gramatyczno-

leksykalny zgodnie z załączonym kluczem oceniania. 

- w II etapie na ocenę ustnej wypowiedzi będą miały wpływ zawartość merytoryczna wystąpienia, 

sposób prezentacji i uzasadnienie wyboru danego kraju, będącego celem zagranicznej podróży Kró-

lowej Elżbiety II. 

- na wynik końcowy uczestnika II etapu konkursu będą składały się punkty uzyskane przez ucznia   

w I i II etapie  łącznie. 

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

Niniejsze przedsięwzięcie odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Głównego  

Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  

Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH IS USEFUL, edycja 2023 r. 

(formularz obowiązuje rodziców uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu i powi-

nien być dostarczony organizatorom najpóźniej w dniu przesłuchań II etapu) 

 

Ja, niżej podpisana/y ................................................................................. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, dane kontaktowe: nr telefonu) 

jestem rodzicem/opiekunem prawnym 

..................................................................... (imię nazwisko ucznia/uczennicy) 

............................................................................................................................... (nazwa szkoły) 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu - Szkołę Podstawową 

nr 383 w Warszawie danych mojego dziecka (imienia, nazwiska, nazwy szkoły, 

nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego) w celach wynikających z organizacji konkursu 

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). 

 

2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej or-

ganizatora konkursu, w publikacjach dotyczących konkursu, w szczególności informujących o jego 

wynikach. 

 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej zwane: RODO), 

- administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 383  

w Warszawie, ul. Warszawska 63, 02-495 Warszawa.  

- dane osobowe uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane w celu  

organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu oraz publikacji informacji o laureatach.  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a. RODO. 

- podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu, rodzica/opiekuna prawnego jest  

dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału w konkursie. 

- dane osobowe uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego będą przechowywane        

przez okres niezbędny do realizacji konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej 

szkoły. 

 

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

(podpis rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu) 


