
 

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

LOOK AHEAD 
 

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, zaprasza młodzież szkół 

podstawowych do wzięcia udziału w XI edycji powiatowego konkursu języka 

angielskiego Look Ahead. Konkurs adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkół 

podstawowych. Uczestnicy konkursu przystąpią do pisemnego testu na poziomie B1 wg 

Common European Framework. Test będzie składał się z 3 części: 

1. rozumienie tekstu pisanego  

2. gramatyka/ słownictwo i komunikacja 

3. wiedza o krajach anglojęzycznych 

Prosimy wyznaczonego nauczyciela o zgłoszenie dwuosobowej grupy uczestników do 

dnia: 10.02.2020 i nadesłanie zgłoszenia mailem na podany niżej ( na niebiesko ) adres. 

Jako temat maila prosimy wpisać: Konkurs Look Ahead. W zgłoszeniu należy podać 

nazwę i adres mailowy szkoły, imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko 

nauczyciela opiekuna ( można wykorzystać załączoną kartę zgłoszeniową ).                                       

e-mail: mostafin2@poczta.onet.pl  

( koordynator konkursu – mgr Mariola Ostafińska ) 

      Termin konkursu: 19 luty 2020 godz. 9.00 ( świetlica Zespołu Szkół ) 

Powiatowy konkurs języka angielskiego Look Ahead to znakomita okazja do 

sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wzbogacenia wiedzy z zakresu 

realioznawstwa krajów anglojęzycznych oraz możliwość bezpośredniej rywalizacji z 

kolegami z pobliskich szkół. Konkurs znajduje się w wykazie Kuratorium Oświaty w 

Katowicach. 

 

!!! Niezapomniane emocje językowe gwarantowane !!! 

Uprzejmie prosimy Dyrekcję o umożliwienie uczniom jak i nauczycielom opiekunom 

wzięcia udziału w konkursie. 

 

ZAPRASZAMY 

mailto:mostafin2@poczta.onet.pl


REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO 

LOOK AHEAD 

I. Powiatowy konkurs języka angielskiego Look Ahead przeznaczony jest dla 

uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Uczestnictwo w konkursie jest 

darmowe. 

II. Organizatorem konkursu jest: 

Zespół Szkół 

ul. 3-go Maja 42 

44-230 Czerwionka-Leszczyny 

 

III. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje wicestarosta powiatu 

rybnickiego pan dr Marek Profaska 

  

IV. Cele konkursu: 

 promowanie języka angielskiego  

 wyłonienie talentów językowych 

 zapoznanie uczestników z metodami nauczania języka angielskiego jak 

i ofertą kształcenia w Zespole Szkół ponadpodstawowych 

 integracja środowiska nauczycieli języka angielskiego i ich współpraca 

V. Konkurs jest przeprowadzany w formie testu pisemnego na poziomie B1. 

VI. Czas przeznaczony na napisanie testu to: 120 min. Prace zostaną sprawdzone 

przez komisję w składzie: mgr Mariola Ostafińska, mgr Ewa Radwan oraz mgr 

Beata Bober-Bralich. Wyniki w formie zestawienia punktowego zostaną rozesłane 

do szkół do dnia 28.02.2020 na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Wyniki są 

ostateczne i nie przewiduje się procedury odwoławczej. Prace uczestników zostają 

w archiwum Zespołu Szkół. Dopuszcza się możliwość wglądu do prac po 

wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem konkursu. 

VII. Informacja o konkursie, a w szczególności o trzech najwyżej punktowanych 

miejscach zostanie  opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz w 

prasie lokalnej. 

VIII. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół. Szczegółowa 

informacja o dniu i godzinie rozdania nagród zostanie podana w osobnym mailu 

do szkoły macierzystej. 

IX. Zgłoszenia uczestników należy przekazywać w formie elektronicznej. Termin 

upływu zgłoszeń jest podany w zawiadomieniu o konkursie. INTEGRALNĄ 

CZĘŚCIĄ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW jest wypełnienie 

ZAŁĄCZNIKA nr 1 – zgody rodzica/opiekuna wraz z informacjami RODO. 

Należy załącznik wydrukować, rozdać uczniom do podpisania przez 

rodziców/opiekunów i podpisany przywieźć w dniu konkursu. Brak zgody 

skutkuje niedopuszczeniem ucznia do udziału w konkursie. 
X. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury w składzie: mgr Mariola 

Ostafińska, mgr Ewa Radwan oraz mgr Beata Bober-Bralich. W czasie 

rozwiązywania testu zabrania się korzystania z niedozwolonych pomocy  

tj.: słowników, translatorów i komunikowania się z innymi uczestnikami 

konkursu. Niezastosowanie się do powyższych reguł może być podstawą do 

dyskwalifikacji. 

 



 

 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

 

POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY LOOK AHAED 
 

 

 

SZKOŁA: 

 

 

 

 

ADRES MAILOWY SZKOŁY: 

 

 

 

UCZESTNICY 

 

 

IMIĘ 

 

 

NAZWISKO 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

NAUCZYCIEL OPIEKUN GRUPY: 

 

Imię i nazwisko:.......................................................................................... 

 

Tel. kontaktowy:........................................................................................ 

 

Adres e-mail:.............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 1do 

 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU „LOOK AHEAD” 

POD PATRONATEM WICESTAROSTY POWIATU RYBNICKIEGO  

 
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM  

I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia…………………………………………………………,   

                                                             Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………… w ………………...……. , 

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Powiatowym 

„LOOK AHEAD” oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie 

internetowej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Starostwa Powiatowego w Rybniku  

wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza 

uczestnik/uczestniczka konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji  

i celów promocyjnych konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) podanie danych jest dobrowolne, 

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu „LOOK AHEAD” organizowanego 

przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz akceptuję jego zapisy.  

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                             podpis składającego oświadczenie  
 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

