
 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU UCZNIÓW 
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKOWYM 

Day by Day, Tag für Tag, Día a Día 
 

Pełna nazwa szkoły:  .....................................................................................................................  

Kategoria:  [  ] gimnazjum   [  ] szkoła ponadgimnazjalna 

 [  ] szkoła prywatna [  ] szkoła publiczna 

Ulica i nr:  .....................................................................................................................  

Miasto i kod:  .....................................................................................................................  

Tel:  .....................................................................................................................  

Fax:  .....................................................................................................................  

E-mail:  .....................................................................................................................  

Dyrektor:  .....................................................................................................................  

Poniżej prosimy podać kontakty do nauczycieli uczniów biorących udział w konkursie.  
 

Imię i nazwisko nauczyciela e-mail (*) nauczany język 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
(*) z przyczyn technicznych podanie kontaktu mailowego jest konieczne aby nauczyciel został zarejestrowany w systemie 
 
Zgłaszam udział uczniów naszej szkoły w ogólnopolskim konkursie językowym na kartkę 
z pamiętnika i równocześnie potwierdzam znajomość i akceptację regulaminu konkursu.  
 
Zobowiązuję się także do zamieszczenia na terenie szkoły, w widocznym miejscu plakatów: 
konkursowego, promującego kursy Comenius, kursów prowadzonych przez SJO GLOSSA 
.  
 
Miejscowość i data:……………………………   Podpis i pieczęć dyrekcji……………….: …………………………………….. 

 
Wypełniony formularz proszę wysłać faxem na numer 12 422 57 76  

lub mailem na konto konkursy@glossa.pl do dnia 31 stycznia 
 



 

 

 

 
ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH 

Uczniowie rejestrują się i zgłaszają swoje prace samodzielnie poprzez stronę internetową 

ss2.glossa.pl. 

 

Aby uczeń mógł zgłosić swoją pracę konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie szkoły (przesłanie 

formularza zgłoszeniowego z pierwszej strony) oraz wprowadzenie danych szkoły do systemu 

konkursowego. SJO GLOSSA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zgłoszonych szkół do 

systemu do 10 dni roboczych od momentu otrzymania ich zgłoszenia. Na podany adres e-mail 

szkoły przesłana zostanie informacja o dokonaniu rejestracji, co umożliwia zgłaszanie prac przez 

uczniów. 

 

Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 31.01.  

 

Uczeń na stronie internetowej wybranej wersji językowej konkursu (w którym bierze udział) 

powinien samodzielnie zarejestrować/zalogować się za pomocą opcji ‘zgłoszenie’ (lewy panel 

menu). Następnie wybrać odpowiednią szkołę oraz nauczyciela oraz załączyć pracę. Prace 

konkursowe (zapisane w formacie doc, pdf lub rtf) należy przesyłać wyłącznie poprzez swoje 

konto (utworzone przez stronę konkursową) w terminie od 01.12. do 31.03. 

 

Prace zgłoszone przez nauczyciela, przesyłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub 

zapisane w innym niż powyżej podane formacie nie wezmą udziału w konkursie. 

 


