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Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu FOCUS ON THE USA 

 

1.  I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kulturze Stanów Zjednoczonych  

FOCUS ON THE USA jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach. 

2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych  

w Krakowie. 

3. Adresatem Konkursu są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa 

świętokrzyskiego. 

4. Celem konkursu jest: 

- rozbudzanie zainteresowań kulturą, historią i geografią Stanów Zjednoczonych oraz językiem 

angielskim, 

- pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych, 

- kształtowanie wszystkich kompetencji kluczowych, z naciskiem na porozumiewanie się  

w językach obcych, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne  

i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, 

- wdrażanie do dwujęzyczności poprzez zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe, 

Content and Language Integrated Learning (CLIL), 

- zachęcenie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania zainteresowań. 

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest: 

a) poprawne i terminowe zgłoszenie szkoły do Konkursu poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (załącznik nr 1) i przesłanie go na adres Organizatora: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój,  

woj. świętokrzyskie (z dopiskiem FOCUS ON THE USA) lub jego skanu na adres 

focus.on.the.usa@spzbludowice.busko.pl do dnia 20 grudnia 2019 r. 

b) pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w Konkursie i na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatorów (załącznik nr 2) przesłana Organizatorowi przez nauczyciela zgłaszającego 

szkołę (jw.). 

2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczestnicy otrzymają dyplomy 

uznania potwierdzające udział w konkursie. Nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymają 

dyplomy z podziękowaniami. 

3. Laureatem Konkursu jest zdobywca I, II i III miejsca w eliminacjach finałowych (etap III). 

Maksymalna liczba laureatów wynosi 9 i jest sumą uczniów, którzy reprezentując swoją szkołę  

w 3-osobowych zespołach zajmą odpowiednio I, II i III miejsce w etapie III. 

4. Finalistą Konkursu jest uczeń, który przeszedł pomyślnie przez etap II i reprezentuje swoją 

szkołę w eliminacjach finałowych (etap III). 
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5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Zbludowicach oraz na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Stanów 

Zjednoczonych. 

11. Regulamin Konkursu oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie internetowej  Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. 

12. Koordynatorem Konkursu ze strony Organizatora jest p. Anna Majcher. 

13. Organizator Konkursu zachęca uczniów i nauczycieli do prenumeraty miesięcznika pt. Zoom in 

on America dostępnego na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych pod 

adresem http://www.usinfo.pl/zoom/. Prenumerata czasopisma jest BEZPŁATNA. 

 

II Organizacja i przebieg konkursu 

1. Konkurs obejmuje trzy etapy i prowadzony jest w języku angielskim. 

2. Tematyka konkursu obejmuje materiał
*
 opublikowany w elektronicznym czasopiśmie - 

miesięczniku pt. Zoom in on America dostępnym na stronie internetowej Konsulatu Generalnego 

Stanów Zjednoczonych pod adresem http://www.usinfo.pl/zoom/ - po 5 różnych egzemplarzy na 

każdym etapie, przy czym w każdym kolejnym etapie obowiązuje znajomość treści czasopism  

z etapu poprzedniego. 

3. W edycji 2019/2020 temat przewodni Konkursu brzmi: From Earth To Stars - od Ziemi do 

Gwiazd, dosłownie i w przenośni, i koncentruje się na Ziemi jako planecie, działaniach 

ekologicznych mających na celu jej ochronę, jej miejscu we wszechświecie, związkach człowieka  

z kosmosem i jego eksploracją oraz gwiazdach kultury amerykańskiej i symboliką Stars and Stripes 

(flagi amerykańskiej). 

I etap 

1. Do I etapu Konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych województwa świętokrzyskiego zgłoszeni do Konkursu, w tym uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. 

2. Uczniowie zobligowani są do zapoznania się z materiałem z następujących numerów czasopisma: 

- May/June 2018 Issue 154 Thinking about Planet Earth 

- 2004 Issue 3: Earth Day - Think Globally Act Locally 

- March 2009 Issue 57 Close Encounters with Wildlife 

- April 2015 Issue 126 Wild Animals that Live in Cities 

- December 2012 Issue 100 Weather Extremes 

3. Etap I zostanie przeprowadzony 22 stycznia 2020 o godz. 10.00 na terenie szkół zgłoszonych do 

Konkursu i będzie trwać 40 min. Etap I obejmuje test składający się z zadań zamkniętych 

opracowanych przez Organizatora na podstawie 5 w/w numerów czasopisma Zoom in on America. 

                                                 
*
 Treści realizowane są w zakresie wykraczającym poza określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej (…) (Dz. U. z 2017 r. poz.356). 

http://www.usinfo.pl/zoom/
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4. Organizator przesyła szkołom zgłoszonym do Konkursu testy zawierające zadania dla uczniów  

drogą elektroniczną na adres email wskazany przez szkołę w formularzu zgłoszeniowym na dzień 

przed wyznaczonym terminem I etapu. Klucz odpowiedzi szkoły otrzymają tą samą drogą dzień po 

przeprowadzonym etapie. 

5. Prace sprawdzane są przez nauczycieli zgłaszających uczniów i szkołę do Konkursu, którzy stają 

się jednocześnie odpowiedzialni za przeprowadzenie Konkursu na terenie swojej szkoły. 

Nauczyciele przekazują informację o wynikach I etapu Konkursu w formie protokołu (załącznik nr 

3) Organizatorowi Konkursu na adres focus.on.the.usa@spzbludowice.busko.pl w terminie  

1 tygodnia (5 dni roboczych) od jego przeprowadzenia.  Do drugiego etapu Konkursu przechodzi  

6 uczniów z najlepszym wynikiem po I etapie  (oraz wszyscy uczniowie z wynikiem równym 

szóstemu w kolejności). W przypadku, gdy w danej szkole w I etapie bierze udział tylko sześciu lub 

mniej uczniów, wszyscy automatycznie przechodzą do etapu II. 

II etap 

1. W II etapie uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z 5 kolejnymi numerami czasopisma: 

- November 2007 Issue 42 Space 

- January 2017 Issue 145 Kennedy Space Center 

- September 2010 Issue 73 Space Shuttles 

- September 2015 Issue 130 Men Who Walked on the Moon 

- October 2012 Issue 98 A Woman in Space 

 

2. Etap II ma charakter online i zostanie przeprowadzony 26 lutego 2020 r. na terenie szkół 

zgłoszonych do Konkursu.  Obejmuje test składający się z zadań zamkniętych opracowanych na 

podstawie 5 numerów z etapu I oraz 5 dodatkowych numerów Zoom in on America. Będzie trwać 

40 min. 

3. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu logowania się szkół do udziału w teście online 

zostaną przekazane nauczycielom przez Organizatora na dzień przed wyznaczonym terminem II 

etapu. 

4. Do III etapu Konkursu przechodzi 3 uczniów z każdej ze szkół biorących udział w Konkursie  

z najlepszym wynikiem po II etapie. Będą oni stanowić zespół reprezentujący swoją szkołę w etapie 

III. Informacje o wynikach II etapu zostaną przekazane nauczycielom przygotowującym uczniów 

poszczególnych szkół przez Organizatora w terminie 1 tygodnia (5 dni roboczych) od jego 

przeprowadzenia. 
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III etap 

1. W III etapie uczniowie dodatkowo zobowiązani są do zapoznania się z 5 numerami czasopisma: 

- June 2015 Issue 128 Marilyn Monroe 

- October 2014 Issue 120 Elvis Presley 

- July 2011 Issue 83 Peter Falk 

- September 2016 Issue 141 Jesse Owens: America's Greatest Track and Field Athlete   

- June 2011 Issue 82 The American Flag 

 

2. Etap III to Wielki Finał z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie, który 

zostanie przeprowadzony w formie turnieju drużyn w drugiej połowie marca 2019 r. w siedzibie 

Organizatora (dokładny termin zostanie podany po ustaleniu z przedstawicielami Konsulatu). 

 

3. Każda ze zgłoszonych szkół będzie reprezentowana przez jeden zespół. 

 

4. Drużyny będą konkurować ze sobą, udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez 

prowadzącego, przedstawiciela Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. 

 

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem 

Konkursu. 

6. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Konsulatu Generalnego Stanów 

Zjednoczonych w Krakowie. 

7. W przypadku identycznej liczby punktów zdobytych przez poszczególne drużyny o zajętym 

miejscu zdecyduje dogrywka. 

8. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

9. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu III etapu. 

 

III Literatura 

Materiały do Konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.usinfo.pl/zoom oraz na 

stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach 

http://www.spzbludowice.busko.pl/ 

 

IV Postanowienia końcowe 

1. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego 

regulaminu. 

2. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

http://www.usinfo.pl/zoom
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3. Informacje o Konkursie można uzyskać na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Zbludowicach oraz drogą elektroniczną na adres 

focus.on.the.usa@spzbludowice.busko.pl 

4. Tematyka konkursu FOCUS ON THE USA 

 

Lp. Zagadnienia zgodne z podstawą programową 

1. I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację  

wymagań ogólnych (rozumienie i tworzenie wypowiedzi oraz reagowanie na wypowiedzi)  

w zakresie treści 1-14 podstawy programowej. 

2. II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie 

języka, a także proste wypowiedzi pisemne. 

3. III. Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne  

i pisemne. 

4. IV. Uczeń uczestniczy w rozmowie i reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 

komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu. 

5. IX. Uczeń posiada: 

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się 

danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego, europejskiego i globalnego; 

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową. 

6. X. Uczeń (…) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze 

słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie  

z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym). 

7. XI. Uczeń współdziała w grupie. 

8. XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, 

mediów), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

9. XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów 

z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne,  

w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, 

zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych). 

10. XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

Lp. Zagadnienia wykraczające poza podstawę programową 

1. Uczeń posługuje się zaawansowanym zasobem środków językowych (leksykalnych, 

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację  

wymagań ogólnych (rozumienie i tworzenie wypowiedzi oraz reagowanie na wypowiedzi)  

w zakresie treści konkursowych: Ziemia jako planeta, działania ekologiczne mające na celu jej 

ochronę, jej miejsce we wszechświecie, związki człowieka z kosmosem i jego eksploracją oraz 

gwiazdy kultury amerykańskiej i symbolika flagi amerykańskiej (Stars and Stripes). 

2. Uczeń rozumie zaawansowane wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka, a także zaawansowane wypowiedzi pisemne. 

3. Uczeń samodzielnie formułuje długie, zaawansowane, spójne i logiczne wypowiedzi ustne  

i pisemne, w zakresie treści konkursowych. 

5. Załączniki: 

- Formularz zgłoszeniowy 
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- Zgoda rodzica na udział i przetwarzanie danych osobowych 

- Protokół etapu I 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu FOCUS ON THE USA 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W KONKURSIE FOCUS ON THE USA 
 
 
DANE NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO SZKOŁĘ DO KONKURSU 
 
Nazwisko i imię ………………………...…………………………………………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy .....................................................................................................................................… 
 
adres email do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem …………………………………………………….. 
 
 
DANE SZKOŁY: 
 
Nazwa szkoły ...........................…………………………….………………………………………………………. 
 
Ulica  ……………………………………………….………………………………………….………………………. 
 
Kod pocztowy/ miasto ……………………………………………………………...………………………...……… 
 
Województwo  ………….……………………………………………………………………………………………. 
 
Tel./ fax    ………………..……………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
 
DANE UCZESTNIKÓW

*
: 

Nazwisko i imię, klasa 
 
1. ..................................................................................................................... ……………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

6. ..................................................................................................................... ……………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

8. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

10. ……………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………….                                                 ……………………………………………. 
              pieczęć szkoły                                                                                                 data i podpis nauczyciela

                                                 
*
W przypadku większej ilości uczniów biorących udział w I etapie Konkursu należy dopisać ich dane pod kolejnymi numerami, tj. 11, 12, itd.  

na odwrocie formularza zgłoszeniowego i potwierdzić pieczęcią szkoły i podpisem nauczyciela. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu FOCUS ON THE USA 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

O WYRAŻENIU ZGODY  

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE FOCUS ON THE USA 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja, ………..……………………………………………………………………………………  

                                                                            imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego   

rodzic/opiekun prawny ucznia………………………………………………………….……….………….,   

                                                             imię, nazwisko uczestnika konkursu 

ucznia klasy ………….  …………………………………………………..…………………..……………. 

nazwa i adres szkoły 

..…..……….……...……..…..…..…..............……...……… w ……..………..……….………...……. , 

niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Wiedzy  

o Kulturze Stanów Zjednoczonych FOCUS ON THE USA oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym 

umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora i Partnera Konkursu wraz z podaniem imienia, 

nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka Konkursu w trybie art. 28 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 z 04.05.2016, s.1). 

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) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z Konkursem,  

a w szczególności na liście uczestników Konkursu zakwalifikowanych do jego II i III etapu oraz na liście 

laureatów, 

3) podanie danych jest dobrowolne; niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do 

Konkursu. 

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

 

 

…………………………………..   ……………………………………….. 

                       (data)                           czytelny podpis składającego oświadczenie 
 Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Konkursu FOCUS ON THE USA 
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PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I ETAPU KONKURSU  FOCUS ON THE USA 

przeprowadzonego dn. ………………………………. 

 
DANE SZKOŁY: 
 
Nazwa szkoły ...........................…………………………….………………………………………………………. 
 
Ulica  ……………………………………………….………………………………………….………………………. 
 
Kod pocztowy/ miasto ……………………………………………………………...………………………...……… 
 
Województwo  ………….……………………………………………………………………………………………. 
 
Tel./ fax    ………………..……………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
WYNIKI (należy wpisać od najwyższego wyniku punktowego do najniższego) 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia 
(prosimy wypełnić drukowanymi literami) 

Klasa Liczba zdobytych 
punktów 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Uczniowie od 1 do 6 przechodzą do II etapu Konkursu FOCUS ON THE USA 

7    

8    

9    

10    

 
 
DANE NAUCZYCIELA OPIEKUNA 
 
Nazwisko i imię ………………………...…………………………………………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy .....................................................................................................................................… 
 
adres email do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem …………………………………………………….. 
 
UWAGI O PRZEBIEGU KONKURSU 

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

 
 

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

              pieczęć szkoły                                                                                          data i podpis nauczyciela 


