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                REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO 

„ZAKOCHANI W LITERATURZE” 

 
I. ORGANIZATOR  

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim 

we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki.  

Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są: 

Ewa Błahuta – dyrektor szkoły 

Katarzyna Rachwalska - Kalisz – zastępca dyrektora, nauczyciel języka polskiego 

Alicja Bakuła - nauczyciel języka polskiego 

Katarzyna Karpińska - nauczyciel języka polskiego 

Beata Markowska – nauczyciel języka polskiego 

Wiesława Wójcik Krupa – nauczyciel bibliotekarz 

 

II. ADRESAT KONKURSU  

 
W konkursie biorą udział wytypowani uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych 

szkół  podstawowych z terenu powiatu grodziskiego. 

 
III. CELE KONKURSU 

 

Konkurs ma na celu: 

 rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań czytelnictwem, w szczególności współczesną literaturą 

polską; 

 propagowanie literatury młodzieżowej; 

 rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym umiejętności pracy w zespole i samodzielności 

edukacyjnej uczniów ; 

 wdrażanie do ,, zdrowej” rywalizacji. 

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
 

Przedmiotem oceny będzie wiedza związana z twórczością  Andrzeja Maleszki, Marcina Szczygielskiego i 
Doroty Terakowskiej.  

 
V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

 Szkoła po wpłynięciu regulaminu ma czas do 8 kwietnia 2020r., aby zgłosić chęć udziału w 

rywalizacji poprzez deklarację wysłaną na adres poczty elektronicznej organizatora - 

sp1grodzisk@poczta.onet.pl  (załącznik nr 1).  

 Do szkół, które zadeklarują chęć udziału w konkursie w ciągu tygodnia wysłane będą testy wraz                  

z rozwiązaniami, będące podstawą wewnątrzszkolnych eliminacji. 

 Do etapu szkolnego przystępują chętni  uczniowie z klas IV-VIII. 

 I etap szkolny przeprowadzają nauczyciele poloniści w szkołach macierzystych. W jego drodze 

wytypują trzech najlepszych uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w II etapie – finałowym.  

 Zgłoszenia finalistów należy nadesłać do 30 kwietnia 2020r., do godz. 12:00 , drogą e-mailową na 

adres organizatora: sp1grodzisk@poczta.onet.pl (załącznik nr 2) 

 II etap  powiatowy - finałowy- odbędzie się 6 maja 2020 r. o godz. 900 w Bibliotece Publicznej 

Gminy Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57. Składać się on będzie                       

z dwóch części. Pierwsza – przygotowana w całości przez organizatora - obejmować będzie test 

oparty o wymienione powieści. Będzie miała formę rywalizacji indywidualnej. W drugiej części -  

zespoły reprezentujące szkołę wezmą udział w różnorodnych konkurencjach przygotowanych 
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przez organizatorów, a także przygotują po 3 pytania dla przeciwników (każde z innej pozycji 

objętej regulaminem konkursu). 

 W dniu finału opiekun grupy zobligowany jest dostarczyć klauzulę RODO podpisaną przez 

opiekunów prawnych uczestników konkursu (załącznik nr 3). 

 

VI.  OGÓLNE ZASADY KONKURSU  
  

 Przedmiotem rywalizacji będzie znajomość następujących utworów literackich: 

 A. Maleszka, Czas robotów 

 M. Szczygielski, Czarny młyn 

 D. Terakowska, Córka czarownic 

 Każda szkoła ma możliwość zgłoszenia trzech uczestników. 

 Deklarację należy dostarczyć lub przesłać na adres organizatora konkursu do 8 kwietnia  2020 r. 

Kartę zgłoszenia wraz z nazwiskami uczniów, którzy przeszli eliminacje  do 15 kwietnia 2020r. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania 

jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników.  

 Ogłoszenie wyników nastąpi  po sprawdzeniu prac konkursowych. 

 Prace zostaną ocenione komisyjnie. 

 W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele - opiekunowie z poszczególnych szkół. 

 Komisja przyzna nagrody za 1., 2. i 3. miejsce w kategorii indywidualnej i zespołowej. 

 Wyniki konkursu w kategorii indywidualnej i zespołowej zostaną opublikowane na stronie 

organizatora. 

VII.   ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 
 

 Deklarację udziału i kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie wraz z protokółem (w załączeniu) 

należy przesłać do organizatora na adres szkoły: sp1grodzisk@poczta.onet.pl  z dopiskiem „Zakochani 

w literaturze”, w regulaminowym terminie.  

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 
 

 Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w niezbędne przybory do pisania. 

 Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego 

regulaminu. 

 Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w  

konkursie. 

 O ewentualnych zmianach zgłoszonych uczniów należy poinformować organizatora do 4 maja 

2020. 

 Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt. 

 
IX.         ZAŁĄCZNIK: 

 

 Deklaracja uczestnictwa 
 Karta zgłoszenia uczestnictwa wraz z protokołem. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

DEKLARACJA 

 

Zgłaszam chęć udziału uczniów Szkoły Podstawowej  

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

(nazwa i adres szkoły) 

w Powiatowym Konkursie Polonistycznym „Zakochani w literaturze” 

 

Akceptacja Dyrektora Szkoły 
                                                                                                                       (podpis i pieczęć) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie należy przesłać do 8 kwietnia 2020 r.  
na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 
 
e-mail: sp1grodzisk@poczta.onet.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

W KONKURSIE POLONISTYCZNYM 

„Zakochani w literaturze” 

 
 
Prosimy o wypełnienie czytelnym pismem. 
 

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa 
 
1)…………………………………...................................................................................................................…………,  
 
2) ………………………………......................................................................................................................…………, 
 
3)…………………………….......................................................................................................................……………,  
 

2. Imię i nazwisko nauczycieli przygotowujących do konkursu 
 
………………………………………………………................................................………………………………………… 
 
………………………………………………….................................................……………………………………………… 

 
3. Adres szkoły (nazwa szkoły, adres wraz z kodem pocztowym, telefon) 

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

Akceptacja Dyrektora Szkoły 
                                                                                                                       (podpis i pieczęć) 

 
 
 

 
 
 
 
Zgłoszenie należy przesłać do 30 kwietnia 2020 r.  
na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 
 
e-mail: sp1grodzisk@poczta.onet.pl 
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ZAŁĄCZNIK  NR 3 
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UDZIAŁU MAŁOLETNIEGO 

w Powiatowym Konkursie Polonistycznym „Zakochani w literaturze” 
 

Ja  niżej podpisany/-na …………………………………………………………………………….  (imię i nazwisko),  jako 

przedstawiciel ustawowy małoletniego/- ej  …………………………..……………...............................…..………… 

(imię i nazwisko) ucznia/ uczennicy Szkoły Podstawowej      

…………………………………………………………........……………………………………………………….:    

  (pełna nazwa i adres) 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem  Powiatowego Konkursu 

Polonistycznego  „Zakochani w literaturze” i  akceptuję jego treść. 

2. Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………..… (imię i nazwisko 

dziecka) w Konkursie na „Zakochani w literaturze”.  

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej organizatora następujących danych 

mojego dziecka: imienia, nazwiska, klasy, wizerunku.  

4. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 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) – „RODO” zostałam/em poinformowany/ a, że:  
1) Administratorem moich danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 13a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;  

tel. (22)7556338.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w szkole jest możliwy pod adresem: 

bkaraskiewicz69@gmail.com oraz pod adresem administratora danych.  

3) Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu opublikowania wyników konkursu. 

4)  Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub 

którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę 

serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa. 5) 

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:  

a) prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania;  

b) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

c) prawo do przenoszenia danych;  

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);  

5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia 

publikację wyników konkursu w odniesieniu do mojego dziecka.  

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

(data i odręczny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 


