
Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku 

Mazowieckim zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie ‘Master of 

English Grammar ‘ piątej edycji 

Data konkursu: 24 kwietnia 2020r.  

Godziny konkursu: 10.00 – 11.00 

1. Cele konkursu: 

• Udoskonalanie umiejętności językowych uczniów. 

• Budowanie motywacji do nauki języków obcych. 

2. Warunki uczestnictwa: 

• W konkursie uczestniczą szkoły podstawowe, uczniowie klas 6-8. 

• Każda szkoła może zgłosić 2 uczestników:  wybranych w trybie konkursów 

wewnątrzszkolnych spośród uczniów klas 6-8. 

• Wszyscy uczniowie piszą te sam test, który wyodrębni mistrza gramatyki angielskiej 

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wystawienia 3 uczestników. 

• Konkurs obejmuje następujące zagadnienia gramatyczne: Present Simple Tense, 

Present Continuous Tense, ‘time expressions’, Past Simple Tense, Past Continuous Tense, 

Future Simple Tense, Conditionals and If sentences, Phrasal verbs, Present Perfect Tense, 

modal verbs, active and passive, verbs followed by –ing or infinitive. 

• Testy konkursowe będą sprawdzane komisyjnie w dniu konkursu o godzinie 

14.45 w sali 107 w budynku szkoły przez organizatorów konkursu oraz opiekunów 

dzieci z innych szkół, którzy zgłoszą się do komisji. 

• Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest dla ucznia nagroda rzeczowa i 

dyplom za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca  - dyplom,  

• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Mińsku Mazowieckim. 

• Opiekunowie laureatów będą mogli odebrać nagrody i dyplomy w sekretariacie szkoły 

po ogłoszeniu wyników na stronie szkoły – opiekunowie laureatów zostaną również 

powiadomieni mailowo. 

• Każdy nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu wymieniony w zgłoszeniu 

otrzyma dyplom . 

Organizatorzy: Iwona Rojek, Małgorzata Tunicka, Katarzyna Błaszczak  

 

Zgłoszenia do końca marca 2020r. wysyłać na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 1  

ul. Kopernika 9 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

lub mailem: iwo.rojek@wp.pl (zgłoszenia mailowe zostaną potwierdzone)  

 

 



W zgłoszeniu prosimy podać następujące dane: 

Opiekun w dniu konkursu:................................................... 

Osoba przygotowująca uczniów do 

konkursu:...................................................................................................... 

                                                                                (imię i nazwisko nauczyciela i pierwszego ucznia) 

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

(imię i nazwisko nauczyciela i drugiego ucznia) 

Dane adresowe szkoły:............................................................................................................. 

tel: ........................................... e-mail .................................................................. 

(w związku z obowiązującym RODO prosimy o dostarczenie poniższego oświadczenia skanem 

lub osobiście najpóźniej w dniu konkursu) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dane osobowe 

uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych 

osób współpracujących w organizacji i przebiegu konkursu  powiatowego Master of English 

Grammar V przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.) na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c). Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie uniemożliwienie udziału w konkursie. 

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią w/w dokumentu i akceptując jego treść zgadzam 

się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celu organizacji 

konkursu oraz opublikowania imienia i nazwiska w gazetach lokalnych w przypadku 

wygranej pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca. 

..........................................................................(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią w/w dokumentu i akceptując jego treść zgadzam 

się na przetwarzanie moich danych osobowych do celu organizacji konkursu oraz 

opublikowania imienia i nazwiska w gazetach lokalnych w przypadku wygranej 

pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca. 

..........................................................................(data i czytelny podpis osoby przygotowującej ucznia) 

 


