
V Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej  

z elementami języka angielskiego dla klas I-III  

1.Organizatorem  konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  89  im. Tadeusza Mazowieckiego              

w Gdańsku  

2.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej z województwa pomor-

skiego.  

3. Cele konkursu: 

 ·promocja wiedzy o krajach Unii Europejskiej; 

 ·kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji na temat krajów należących do UE;  

·kształtowanie proeuropejskich postaw;  

·promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego;  

·pogłębianie wiedzy związanej z krajami angielskiego obszaru językowego; ·uwrażliwienie 

na różnice w kulturze, kształtowanie w uczniach pozytywnych postaw tolerancji i otwartości 

na inne narody.  

4. Konkurs  odbędzie  się  w  środę   9  maja  2018  roku  w Szkole  Podstawowej   nr 89 

w Gdańsku. Początek godz. 13:00, przewidywany czas zakończenia około godz. 14:30.  

5.Udział w konkursie biorą trzyosobowe zespoły uczniów klas I-III szkoły podstawowej (re-

prezentanci danej szkoły).  

6.Czas trwania konkursu – 45 minut (test).  

7.Zgłoszenia chętnych zespołów wraz z nazwiskami opiekunów oraz zgody rodziców / opie-

kunów prawnych na uczestnictwo dziecka w konkursie,  prosimy przesyłać drogą mailową na 

adres: szkola@sp89.pl 

lub telefonicznie (fax): 58 557 98 22 (sekretariat szkoły)  

8.Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych oso-

bowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia  1997  roku  o  ochronie  

danych  osobowych  (Dz.U.Nr  133  poz.  883 z  1997). 

ZGŁOSZENIA TRZYOSOBOWYCH GRUP PRZYJMUJEMY 

DO 27 KWIETNIA 2018 ROKU 

 

 

 

 

 

mailto:szkola@sp89.pl


ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Przesłanie do szkół województwa pomorskiego regulaminu konkursu nie później niż 

01.02.2018 r. 

2. Etapy konkursu: 

 I. ETAP SZKOLNY – wyłonienie trzyosobowej drużyny reprezentującej szkołę w drugim 

etapie. 

 II. ETAP WOJEWÓDZKI - przeprowadzony on będzie w formie testu, który każdy 

uczestnik rozwiązuje indywidualnie, a punkty są sumowane dla danej drużyny. Ilość zdoby-

tych punktów decyduje o  miejscu w konkursie.  

W  trakcie  trwania  testu  każdy  uczestnik  będzie  mógł   jeden raz skorzystać z udostępnio-

nych przez organizatora publikacji oraz zasobów Internetu.  

 

10.Zakres wiedzy i umiejętności:  

Przygotowania do konkursu powinny być oparte przede wszystkim na ciekawości świata, 

wiedzy zdobytej w szkole, poprzez obserwacje czy z aktualnych wydarzeń. Od uczestników 

konkursu wymagana będzie wiedza z zakresu treści zawartych w podstawie programowej dla 

klas I – III szkoły podstawowej z języka angielskiego wraz z tematami odnoszącymi się do 

krajów angielskiego obszaru językowego oraz krajów UE. Wiedza o krajach UE obejmuje 

podstawowe informacje, np.: nazwy krajów i ich stolic, sławni ludzie, znane miejsca, rozpo-

znawanie flag, słynne budowle, muzyka, znane baśnie, legendy itp… Pytania konkursowe 

będą przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej. 

Polecamy stronę internetową:  

www.europa.eu  (zakładka  „Kącik dla nauczycieli”,   „Odkryjemy Europę”,  „Europa                

w pigułce”, „Kącik dla dzieci”, „Gry i quizy o UE”)  

11.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury.  

12. Wyniki II etapu będą ogłoszone na stronie szkoły: www.sp89.pl w zakładce „Konkursy” 

do 11 maja 2018 roku.  

13. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora  

18 maja 2018 roku. (godzina rozpoczęcia uroczystości będzie podana wraz z ogłoszeniem 

wyników)  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY! 

Marzena Krygier – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej 

Alicja Panuś – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej 

Karolina Maćkowiak – nauczyciel języka angielskiego 

Joanna Smentek – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej 

Aleksandra Szeremeta – nauczyciel ed. wczesnoszkolnej 

 

http://www.europa.eu/


KARTA ZGŁOSZENIA 

V WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O  KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

z elementami języka angielskiego 

dla uczniów klas I-III  

 

Nazwiska i imiona 

uczniów 

 

1……………………………………………………….. 

2……………………………………………………….. 

3………………………………………………………. 

 

Nazwiska i imiona 

nauczycieli/opiekunów 

przygotowujących 

uczniów 

 

1……………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

lub email nauczycieli 

uczniów 

 

Nazwa i adres szkoły  

 

Telefon do szkoły, 

email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział                                                                                                  

w V Wojewódzkim Konkursie o Krajach Unii Europejskiej z elementami języka angiel-

skiego, przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  

oraz potwierdzenie akceptacji zapisów regulaminu 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  

 

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

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

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

    Klasa                                                                                      Nazwa szkoły                        

 

w  „V Wojewódzkim Konkursie o Krajach Unii Europejskiej z elementami języka an-

gielskiego” w bieżącym roku szkolnym oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestni-

ka/uczestniczki konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-

bowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych i wizerunku jest Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku i będą 

one przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

2. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

 

Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptu-

ję jego zapisy.  

 

 

 

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

                    Data                                                                     Podpis Rodzica/prawnego opiekuna 

 


