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Szczegółowy Regulamin  

Wojewódzkiego KonkursuJęzyka Angielskiego 

"Jestem Lingwistą" dla klas VII  

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego "Jestem Lingwistą"  

dla klas VII województwa pomorskiego jest Szkoła Podstawowa nr 89  

im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku, tel/fax: 58 557 98 22, email: szkola@sp89.pl 

2. Konkurs stanowi dodatkową formę kształcenia języka angielskiego, celekonkursu: 

- pobudzenie zainteresowania uczniów językiem angielskim, 

- motywowanie do samodzielnej pracy nad rozwijaniem wiedzy, 

- doskonalenie umiejętności językowych, 

- rozwijanie zainteresowania kulturą, historią i geografią  krajów anglojęzycznych, 

-   promowanie nauczycieli i szkoły w województwie. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas VII szkół podstawowych 

województwa pomorskiego. 

4. Konkurs jest bezpłatny. 

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu 

Warunkiem zgłoszenia szkoły do konkursu  jest wypełnienie dołączonego zgłoszenia 

szkoły (załącznik nr 1) i odesłania go pocztą elektroniczną na adres: 

jestem.lingwista@wp.pl 

Ogłoszenie konkursu 26 listopada 2018 r. na stronie  www.sp89.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń  26.11 – 10.12 2018r. 

Informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.sp89.pl 

(Szkoła Podstawowa nr 89 Gdańsk – Konkursy). 

 

Terminy konkursów 

Ustala się trzy stopnie konkursu w następujących terminach:  

mailto:jestem.lingwista@wp.pl
http://www.sp89.pl/
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STOPIEŃ DATA MIEJSCE 

szkolny 
12 grudnia 2018 r. 

godz. 13:30 

Szkoła uczestnika zgłoszona do konkursu 

rejonowy 
31 stycznia 2019 r. 

godz. 14:00 

Siedziba właściwej Komisji Rejonowej – 

zgodnie z tabelą. 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących  

Szkoła Podstawowa Nr 9 

im. kpt. ż.w. K.O. BorchardtawRumi, 

ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia 

tel./fax (58) 671 29 17, sp9@rumia.edu.pl 

2) Szkoła Podstawowa nr 89  

im. Tadeusza   Mazowieckiego w Gdańsku,  

ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk 

tel./fax  (58) 557 98 22, jestem.lingwista@wp.pl 

wojewódzki 
28 marca 2019 r. 

godz. 12:00 

Siedziba Organizatora 

Szkoła Podstawowa nr 89  

im. Tadeusza   Mazowieckiego w Gdańsku,  

ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk 

tel./fax  (58) 557 98 22, jestem.lingwista@wp.pl 

 

I stopień – eliminacje szkolne 

1. W I stopniu (szkolnym) konkursumoże wziąć udział każdy uczeń/uczennica  

z klasy VII szkoły podstawowej.  

2. Eliminacje szkolne odbędą się dnia 12 grudnia 2018 r. o godzinie 13.30. 

3. Organizator przygotowuje zestaw zadań konkursowych i przesyła je 

do 11 grudnia 2018r. pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na zgłoszeniu 

szkoły. 

4. Jeśli szkoła nie otrzyma zestawu zadań do godziny 12.00, dnia 11grudnia 2018r. 

Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Organizatora drogą telefoniczną. 
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5. Zestaw zadań konkursowych składać się może z zadań zamkniętych, otwartych, 

sprawdzających umiejętność czytania, znajomość słownictwa i gramatyki i/lub wiedzy 

na temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych. 

6. Czas rozwiązywania zadań: stopień szkolny - 60 minut. 

7. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać ze słowników, innych 

pomocy naukowych ani urządzeń elektronicznych. 

8. Obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego 

w szkole podstawowej, na poziomie A2/B1. 

9. Szkolne Komisje Konkursowe po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac 

uczniowskich sporządzają Protokół (załącznik nr 2) ze stopnia szkolnego konkursu. 

Przewodniczący szkolnych komisji konkursowych przekazują Przewodniczącemu 

właściwej Rejonowej Komisji Konkursowej,do 14 grudnia 2018 r. następujące 

dokumenty: 

a) wypełniony elektronicznie   Protokół  z posiedzenia szkolnej komisji konkursowej 

(załącznik nr 2), 

b) sprawdzone arkusze uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich 

do kolejnego stopnia konkursu, 

c) wypełnione elektronicznie „Karty zgłoszenia ucznia do etapu rejonowego” 

(załącznik nr 3) z podpisem dyrektora szkoły oraz  rodzica(uczniów, którzy 

uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu). 

10. Każda szkoła, która przeprowadziła eliminacje szkolne, jest zobowiązana 

do przesłania protokołu ze stopnia szkolnego do właściwej Komisji Rejonowej bez 

względu na kwalifikacje swoich uczniów. 

11. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają protokół również w wersji elektronicznej (na 

adres e-mail przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej właściwej komisji 

rejonowej). 

12. Po zweryfikowaniu przez Rejonowe Komisje Konkursowe prac uczniowskich ze 

stopnia szkolnego, przewodniczący poszczególnych komisji rejonowych do  

20 grudnia 2018 r.przekazują informacje o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu 

konkursu Szkolnym Komisjom Konkursowym. 
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13. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

zmiany miejsca przeprowadzenia stopnia rejonowego konkursu. 

14.  Do II stopnia konkursu przechodzi 5 uczniów, którzy  uzyskali najwyższą liczbę 

punktów  w eliminacjach szkolnych. W przypadku uzyskania  takiej samej liczby 

punktów przez   pięciu lub więcej uczniów,  nauczyciel odpowiedzialny  

za przeprowadzenie stopnia szkolnego zobowiązany jest przeprowadzić dodatkowy test, 

który wyłoni zwycięzców I etapu. 

II stopień - rejonowy 

1. Stopień II (rejonowy) konkursu odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 

w wyznaczonych siedzibach komisji rejonowych.  

 

Wykaz Rejonowych Komisji Konkursu“Jestem Lingwistą” w roku szkolnym 2018/2019 

 

Nr 

rejonu 
Rejon obejmuje Siedziba i Przewodniczący RKK 

1. 
Szkoły publiczne i niepubliczne  

z Gdańska, Sopotu i Gdyni. 

Szkoła Podstawowa nr 89  

im. Tadeusza   Mazowieckiego w Gdańsku,  

ul. Szyprów 3, 80-335 Gdańsk 

tel./fax  (58) 557 9822, 

jestem.lingwista@wp.pl 

KatarzynaKolator / ZofiaBartosik 

2. 

Szkoły publiczne i niepubliczne z 

powiatów: 

wejherowski, pucki, malborski, 

nowodworski, sztumski, kwidzyński, 

starogardzki, tczewski, bytowski, 

człuchowski, chojnicki, kościerski, 

lęborski, słupski, m. Słupsk, Rumia, 

Reda 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła 

Podstawowa Nr 9 w Rumi im. kpt. ż.w. 

K.O. Borchardta. ul. Stoczniowców 6, 84-

230 Rumia 

tel./fax (58) 671 29 17 

r.s.rupert@wp.pl 

Robert Stolarczyk 

 

mailto:jestem.lingwista@wp.pl
mailto:r.s.rupert@wp.pl
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2. Organizator przygotowuje zestaw zadań konkursowych i przesyła do Przewodniczących 

Rejonowych Komisji Konkursowychdo 30 stycznia 2019 r. pocztą elektroniczną  

na adres szkoły będącej siedzibą rejonowej komisji konkursowej. 

3. Zestaw zadań konkursowych może składać się z zadań zamkniętych i otwartych, 

sprawdzających umiejętność czytania i/lub słuchania, znajomość słownictwa  

i gramatyki oraz wiedzy na temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych  

 (w tym różnic językowych między odmianą brytyjską i amerykańską). 

4. Obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego 

w szkole podstawowej z rozszerzeniem do poziomu B1+. 

5. Czas rozwiązywania zadań na stopniu rejonowym wynosi 75 minut. 

6. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać ze słowników, innych 

pomocy naukowych, ani urządzeń elektronicznych. 

7. Prace uczniów są kodowane. 

8. Uczeń uczestniczący w konkursie powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację 

szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

9. Rejonowe Komisje Konkursowe, po przeprowadzeniu konkursu i sprawdzeniu prac 

uczniowskich sporządzają protokół (załącznik 4) ze stopnia rejonowego konkursu. 

Przewodniczący rejonowych komisji konkursowych przekazują Organizatorowi,  

do 7 lutego 2019 r. następujące dokumenty: 

a) wypełniony elektronicznie Protokół z posiedzenia Rejonowej Komisji 

Konkursowej (załącznik 4), 

b) sprawdzonearkuszeuczniów, którzy uzyskali liczbę punktów kwalifikujących ich 

do kolejnego stopnia konkursu, 

c) karty zgłoszenia ucznia do konkursu uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów 

kwalifikujących ich do kolejnego stopnia konkursu. 

10. Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych  przesyłajątakże protokoły  

z eliminacji rejonowych na adres: jestem.lingwista@wp.pl 

11. Z II stopnia (rejonowego) spośród uczestników każdego konkursu przechodzą                          

do III stopnia (wojewódzkiego) uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 60% 

punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach rejonowych.  

12. Do 11 lutego 2019r. Organizator informuje zgłoszone szkoły o zdobytych przez 

uczniów wynikach i ich zakwalifikowaniu się do etapu III (wojewódzkiego). 

mailto:jestem.lingwista@wp.pl


6 
 

 

III stopień – wojewódzki 

1. Eliminacje III stopnia (wojewódzkiego) odbędą się 28 marca 2019 r. o godz. 12:00 

w Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego przy ul. Szyprów 3 

w Gdańsku. 

2. Organizator przygotowuje zestaw zadań konkursowych. 

3. Obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego 

w szkole podstawowej z rozszerzeniem do poziomu B1+/B2. 

4. Zestaw zadań konkursowych może składać się z zadań zamkniętych i 

otwartych,sprawdzających umiejętność czytania, słuchania, pisania, znajomość 

słownictwa   i gramatyki oraz znajomość wymowy wyrazów, jak również wiedzy na 

temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych (w tym różnic językowych 

między odmianą brytyjską i amerykańską), może również zawierać zadania do 

materiału audiowizualnego. 

5. Czas rozwiązywania zadań na stopniu wojewódzkim wynosi 90 minut. 

6. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać ze słowników,innych 

pomocy naukowych, ani urządzeń elektronicznych. 

7. Prace uczniów są kodowane. 

8. Uczeń uczestniczący w konkursie powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację 

szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

9. Organizator do 11 kwietnia 2019 r. ogłasza listę laureatów i finalistów. 

10. Tytuł finalisty konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 30% 

punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach wojewódzkich.  

11. Tytuł laureata konkursu nadaje się uczniowi, który otrzymał co najmniej 80% 

punktów możliwych do uzyskania  na etapie wojewódzkim.  

Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych 

1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo wglądu do prac 

ocenionych przez komisje poszczególnych stopni w terminie do 3 dni roboczych 

od dnia ogłoszenia wynikówdanego stopniach. 

2. Przegląd pracy konkursowej odbywa się po wcześniejszym przesłaniu stosownej 

wiadomości drogą mailową do przewodniczącego komisji odpowiedniego stopnia                       
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w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora konkursu, w miejscu i o czasie 

wskazanym przez przewodniczącego odpowiedniej komisji. 

3. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia, 

od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach konkursów. 

4. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia 

wniesienia odwołania. 

5. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu odbędzie się na Gali Konkursów 

Wojewódzkich w siedzibie Organizatora w dniu 23 maja 2019 r. 

6. Dyplomy dla finalistów zostaną wysłane pocztą na adres szkoły ucznia. 

7. Decyzje Rejonowych Komisji są ostateczne. 

Literatura pomocnicza* 

 

1. Podręczniki do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej zatwierdzone do użytku 

szkolnego przez MEN. 

2. Longman Dictionary of Contemporary English, Longman-Pearson Education. 

3. Murphy R., English Grammar In Use, Cambridge University Press. 

4. Vince M., Elementary Language Practice, Intermediate Language Practice, MacMillan. 

5. Raymond M., English Grammar in Use, Cambridge. 

6. Anderson V., Grammar Practice for Pre-intermediate Students, Pearson. 

7. Informacje dostępne na stronach internetowych na temat kultury historii i geografii krajów 

anglojęzycznych. 

*Powyższe pozycje są jedynie przykładami dostępnych źródeł informacji, nie stanowią 

wyczerpującej listy literatury do przygotowania się do konkursu. 
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Załącznik nr 1 
 

Karta zgłoszenia szkoły do Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego  

„Jestem Lingwistą” dla klas VII w roku szkolnym 2018/2019 
  
 
  
  
 
 

1. NAZWA (NUMER SZKOŁY: ………………………………………………………… 
 
…..……………………………………………………………………………………….. 

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

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

3. IMIĘ , NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY i E-MAIL  
   NAUCZYCIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU 
 
 

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

 
 4.ADRES E-MAIL, NA KTÓRY NALEŻY PRZESŁAĆ TEST DO ETAPU SZKOLNEGO 
 
 
         ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                                                                                                     

                                                                                       
 
 

………………………………. 
                                                                                                    Miejscowość, data 
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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. 

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

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu Języka 

Angielskiego  „Jestem Lingwistą” dla klas VII w roku szkolnym 2018/2019  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 
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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Załącznik nr 2 

……………………., dnia ……………….. r.
 

 

………………………………… 

                           (pieczątka szkoły)                                

Protokół 

eliminacji stopnia szkolnego Wojewódzkiego Konkursu  Języka Angielskiego 

"Jestem Lingwistą" dla klas VII   w roku szkolnym 2018/2019  

przeprowadzonego w dniu …………… r. dla uczniów klas VII szkół podstawowych 

 województwa pomorskiego. 

1. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

 

1) …………………………………….. – przewodniczący SKK, 

2) …………………………………….., 

3) …………………………………….., 

 

stwierdza, że w stopniu szkolnym konkursu, który odbył się w      

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. uczestniczyło ………. uczniów. 

                        (nazwa szkoły) 

2. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów ustalono listę uczniów zakwalifikowanych do 

stopnia rejonowego konkursu. 

      Podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej: 

1) ......................................................... - przewodniczący SKK 

2) ......................................................... 

3) ......................................................... 

                                                                                  Podpis dyrektora szkoły 

 

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

                                                                                

Lista uczniów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2018/2019 do stopnia rejonowego 

Wojewódzkiego Konkursu  Języka Angielskiego "Jestem Lingwistą" dla klas VII    

  

 

Lp. Imię (imiona) 

 i nazwisko 

ucznia 

Data  

i miejsce 

urodzenia 

klasa Nazwa i adres 

szkoły 

Gmina Liczba 

pkt 

% 

1.        

2.        
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Karta  zgłoszenia ucznia do etapu rejonowego 

  Wojewódzkiego Konkursu  Języka Angielskiego 

"Jestem Lingwistą" dla klas VII   w roku szkolnym 2018/2019  

 
 

1. Imię (imiona) ucznia ............................................................................, 

2. Nazwisko ucznia  ………………………………………………………………………………………………, 

3. Data urodzenia    …………………………………………………………………………………………….., 

4. Miejsce urodzenia ................................................................................, 

5. Nazwa szkoły ......................................................................................, 
   

6. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2018/2019   ................., 

 

 

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

     Podpis rodzica/prawnego opiekuna                           Podpis i pieczęć dyrektora szkoły                        

* wypełnić komputerowo 

Oświadczenie rodzica 
 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....…………………..,  
(imię i nazwisko) 

 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 
 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka   
 

………........................................………………………................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

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

 
do celów związanych z jego udziałem w  Wojewódzkim  Konkursie  Języka Angielskiego 
"Jestem Lingwistą" dla klas VII   w roku szkolnym 2018/2019  

……………………………………………….. 
Podpis  

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego imienia  i 
nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście zakwalifikowanych  
do kolejnych etapów konkursu oraz na liście finalistów lub laureatów. 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

c) wyrażam zgodę  na umieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w 
Gdańsku zdjęć, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas uroczystego zakończenia konkursu. 

……………………………………………….. 
Podpis  

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 
 
                                                          .                                                                       ……………………………………………… 

                                                                                                      Podpis  
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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. 

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

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Wojewódzkiego 

Konkursu  Języka Angielskiego "Jestem Lingwistą" dla klas VII   w roku szkolnym 2018/2019  

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 
 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało 

uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w  Wojewódzkim  Konkursie  Języka Angielskiego 

"Jestem Lingwistą" dla klas VII   w roku szkolnym 2018/2019 . 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

  

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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Załącznik nr 4 

……………………., dnia ……………….. r.
 

 

………………………………… 

                           (pieczątka szkoły)                                

Protokół 

eliminacji stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu  Języka Angielskiego 

"Jestem Lingwistą" dla klas VII  w roku szkolnym 2018/2019 

przeprowadzonego w dniu …………… r. dla uczniów klas VII  szkół podstawowych  

województwa pomorskiego 

 

1. Rejonowa Komisja Konkursowa w składzie: 

 

1) …………………………………….. – przewodniczący RKK, 

2) …………………………………….., 

3) …………………………………….., 

 

stwierdza, że w stopniu rejonowym konkursu, który odbył się w…………………………  

……………………………………………………………………………….. uczestniczyło 

………. uczniów. 

                                       (nazwa siedziby) 

2. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów ustalono listę uczniów zakwalifikowanych do 

stopnia wojewódzkiego konkursu. 

Podpisy Rejonowej Komisji Konkursowej: 

1) .......................................................... przewodniczący RKK 

2) ........................................................... 

3) ........................................................... 

                                                                                  Podpis dyrektora szkoły 

 

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

  

Lista uczniów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2018/2019 do stopnia wojewódzkiego 

Konkursu  Języka Angielskiego "Jestem Lingwistą" dla klas VII  w roku szkolnym 

2018/2019 

Lp. Imię (imiona) 

 i nazwisko 

ucznia 

Data  

i miejsce 

urodzenia 

klasa Nazwa i adres 

szkoły 

Gmina Liczba 

pkt 

% 

1.        

2.        

  


