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Gdyńska Szkoła Społeczna 
ul. Kapitańska 37 
81-249 Gdynia  
numer telefonu: (58) 621 65 00 
strona internetowa: www.gss.edu.pl 
e-mail: malamatura@tlen.pl  

 

 

REGULAMIN SIÓDMEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 'MAŁA MATURA' 

 

Adresat 
 

 uczniowie klas 6 szkoły podstawowej oraz klas I, II, III gimnazjum  

 

Przebieg konkursu  
 

Konkurs podzielony jest na dwa etapy – wewnątrzszkolny i zewnątrzszkolny.  
 

 I etap – WEWNĄTRZSZKOLNY: 

- nauczyciele angliści danej szkoły przeprowadzają w swojej szkole eliminacje do II etapu konkursu;  

- wybierają do 3 uczniów z danego etapu edukacyjnego (od 1 do 3 osób z klasy VI SP i/lub od 1 do 

3 osób z klas I-III gimnazjum) 
 

 Formę kwalifikacji uczestników wybierają nauczyciele języka angielskiego danej szkoły.  
 

 II etap – ZEWNĄTRZSZKOLNY – „Mała Matura 2017”:  

 – konkurs na poziomie B1-B2 (odbywa się, w zależności od liczby uczestników, w siedzibie 

Gdyńskiej Szkoły Społecznej lub Akademii Morskiej) 

 

Forma 
 

Zadania konkursowe II etapu sprawdzać będą umiejętność rozumienia tekstu czytanego, rozumienia  

ze słuchu, stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, znajomość kultury państw anglojęzycznych oraz 

elementów fonetyki.  

 

Zgłoszenia 
 

 zgłoszenia wypełnione komputerowo prosimy wysyłać tylko na adres e-mail  

 zgłoszenia telefoniczne nie będą uwzględniane 

 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 28 kwietnia 2017  

 

Czas i miejsce konkursu  
 

 siedziba Gdyńskiej Szkoły Społecznej lub Akademii Morskiej 

 13 maja 2017, godzina 10.00  
 

 

Czas trwania konkursu wynosi 90 minut.  
 

Prosimy o przybycie minimum 30 minut przed rozpoczęciem konkursu – rejestracja.  
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Komisja 
 

Przebieg konkursu:  

 nauczyciele Gdyńskiej Szkoły Społecznej 

 chętni nauczyciele i opiekunowie przybyli z uczestnikami  
 

Sprawdzanie prac:  

 organizator konkursu   

 

Tryb odwołań od decyzji organizatora 
 

Uczestnicy i ich rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac ocenionych przez organizatora 

konkursu w terminie do 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników, po wcześniejszym umówieniu się 

z organizatorem.  

Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac.  

 zastrzeżenia w imieniu ucznia składa rodzic (prawny opiekun) w formie pisemnej, w terminie  

do 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników;  

 zastrzeżenia rozpatruje organizator konkursu; decyzja organizatora jest ostateczna;  

 zastrzeżenia są rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia, o rozstrzygnięciu 

zainteresowany jest powiadamiany na piśmie. 

 

Informacje dodatkowe  
 

 Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celach konkursowych, publikację zdjęć oraz nazwisk uczestników na stronie 

internetowej szkoły (www.gss.edu.pl) oraz naszym fanpage’u facebookowym.  

 Organizator zobowiązany jest do poinformowania o wynikach konkursu do 26 maja 2017.  

 Dyplomy laureatów i wyróżnionych uczestników zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jeżeli liczba uczestników nie przekroczy 

50 osób.  

 Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje organizator 

konkursu; decyzja organizatora jest ostateczna.  

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt.  

malamatura@tlen.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin jest chroniony prawem autorskim na podstawie prawnej: art. 1 i 4 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).  
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