
Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Oratorskiego dla klas 7-8 

 

Organizatorzy  

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego i historii Szkoły Podstawowej nr 

28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. 

 

Cele konkursu 

 

1. Propagowanie twórczości wybitnych pisarzy polskich i obcych. 

2. Przygotowanie do wszechstronnego odbioru dzieła literackiego  

3. Doskonalenie umiejętności oceny dzieła literackiego. 

4. Kształcenie umiejętności krasomówczych i argumentowania. 

5. Propagowanie kultury żywego słowa 

Zasady 

 

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Poznaniu. 

2.Konkurs przebiega jednoetapowo. 

3.Zadaniem uczestników jest napisanie przemówienia dotyczącego szeroko rozumianej 

wolności w literaturze oraz różnych wymiarów tejże literatury. Słowami mogące być mottem 

to: W chwili, kiedy pochyliłem się nad białą kartką papieru i zanim jej dotknąłem piórem, padła 

na nią smuga słońca, których autorem jest Kornel Makuszyński. Uczniowie mogą odwołać się 

do wybranych utworów pochodzących z literatury obowiązkowej oraz nieobowiązkowej. Prace  

wybrane przez jury, zostaną zaprezentowane przez uczniów 17 czerwca br. 

4.Uczestnik przesyła pracę napisaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną 

na innych konkursach.  

5.Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą Autora na wykorzystanie ich w formie publikacji 

reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia przez jury – bez wypłaty 

honorarium.  

6.Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7.Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać u pani Katarzyny Zakrzewskiej-

Majorczyk. 

 



Nadsyłanie prac 

 

1.Prace należy przesłać do 20 maja poprzez mobidziennik do pani Katarzyny Zakrzewskiej-

Majorczyk, w tytule wiadomości wpisując: praca na konkurs. 

2.Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli 

języka polskiego. 

3.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dnia Patrona 17.06.2021r.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej ner 28 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu  Halina Seifert. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod5_oswiata@um.poznan.pl. 

3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i realizacji konkursu. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia 

i nazwiska, a także wizerunku – celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów. 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

mailto:iod5_oswiata@um.poznan.pl


7) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie – 

bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie. 

 

 

 

 



Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Pięknego Czytania 

 

Organizatorzy  

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 28 im. 

Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. 

 

Cele konkursu 

 

1. Pobudzenie wśród uczniów zainteresowania postacią oraz utworami Kornela 

Makuszyńskiego. 

2. Propagowanie wiedzy i umiejętności polonistycznych. 

3. Upowszechnianie czytelnictwa. 

4. Rozwijanie kreatywności uczniów w zakresie wyboru tekstów literackich. 

 

Zasady 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Poznaniu. 

2. Konkurs przebiega jednoetapowo. 

3. Zadaniem uczestników klas 4-5 jest przygotowanie fragmentu utworu ,,Szatan z siódmej 

klasy” oraz odczytanie go z zachowaniem dokładności oraz oryginalnej interpretacji.  

Prezentacja wybranego tekstu powinna trwać około 5 minut. 

4. Zadaniem uczestników klas 6-8 będzie odczytanie losowo wybranego fragmentu tej samej 

lektury. Uczestnicy będą mieli około 10 minut na przygotowanie i odczytanie wylosowanego 

tekstu przed jury. 

5. Ocenie podlegać będą dykcja, poprawność wymowy, tempo czytania oraz dbałość o kulturę 

języka. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać u pani Katarzyny Zakrzewskiej-

Majorczyk. 

 

 



 

Zgłoszenie do konkursu 

 

1. Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do 14 maja br. do swojego nauczyciela języka 

polskiego lub bezpośrednio przez mobidziennik do pani Katarzyny Zakrzewskiej – Majorczyk. 

2.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

Termin konkursu 

Konkurs odbędzie się 17 czerwca 2021 roku. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej ner 28 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu  Halina Seifert. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod5_oswiata@um.poznan.pl. 

3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i realizacji konkursu. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia 

i nazwiska, a także wizerunku – celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów. 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
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8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie – 

bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie. 

 



Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Recytatorskiego 

poświęconego twórczości Kornela Makuszyńskiego  

 

Organizatorzy  

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 28 

im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. 

 

 

Cele konkursu 

 

1. Zapoznanie i zainteresowanie dzieci twórczością prozatorską patrona szkoły, 

2. Rozwijanie zdolności recytatorskich, 

3. Prezentacja i promowanie talentu uczniów, 

4. Kształtowanie wrażliwości na piękno literatury w języku ojczystym, 

5. Motywowanie do występów publicznych, 

6. Uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji, 

7. Wspieranie działań twórczych. 

 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII; 

2. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie, prezentując dowolny 

fragment twórczości prozatorskiej Kornela Makuszyńskiego; 

3. Uczestnik konkursu prezentuje fragment prozy, będący logiczną i zamkniętą całością,  

np. fragment opisujący sytuację, postać, rozmowę bohaterów (około 5 minut 

recytacji); 

4. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

bezpośrednio do pani Marty Raczyk do 15.05.  

  



 

Przebieg konkursu 

 

Konkurs recytatorski odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu podczas 

Dnia Patrona 17.06.2021 r. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych tekstów komisja 

konkursowa na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki. 

 

Kryteria oceny recytacji 

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 dobór tekstu, 

 pamięciowe opanowanie wybranego tekstu, 

 interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja), 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny (Uwaga! Przestrzegamy przed użyciem gestu. Intonacja, 

akcent, pauza, nasilenie głosu, rytm to najważniejsze środki wyrazu i to na nich należy 

się skupić). 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej ner 28 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu  Halina Seifert. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod5_oswiata@um.poznan.pl. 

3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i realizacji konkursu. 
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4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia 

i nazwiska, a także wizerunku – celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów. 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie – 

bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie. 

 

 

 



Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Ortograficznego  

Przechytrzyć „Szatana z siódmej klasy” 

 

Organizatorzy  

Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 28 

im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. 

 

 

Cele konkursu 

8. Zapoznanie i zainteresowanie dzieci twórczością prozatorską patrona szkoły; 

9. Propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i 

interpunkcyjnym; 

10. Rozbudzanie świadomości ortograficznej. 

 

Zasady uczestnictwa 

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII; 

6. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

bezpośrednio do pani Marty Raczyk do 15.05.; 

7. W przypadku zgłoszenia się do konkursu zbyt wielu chętnych – odbędą się eliminacje 

klasowe, o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani. 

 

Przebieg konkursu 

 

Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu podczas Dnia Patrona 

17.06.2021 r. i będzie miał formę dyktanda. Tekst sprawdzający znajomość zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych będzie fragmentem powieści Kornela Makuszyńskiego  

Szatan z siódmej klasy.  

  



Kryteria oceny prac 

 

Komisja składająca się z nauczycieli języka polskiego dokona sprawdzenia prac.  

O wyniku dyktanda decyduje liczba błędów ortograficznych, interpunkcyjnych oraz innych 

usterek językowych. W przypadku takiej samej liczby błędów ortograficznych o ostatecznym 

wyniku decydować będzie ilość popełnionych błędów interpunkcyjnych. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej ner 28 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu  Halina Seifert. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod5_oswiata@um.poznan.pl. 

3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i realizacji konkursu. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia 

i nazwiska, a także wizerunku – celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów. 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie – 

bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie. 
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Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Literackiego 

,,Mamo, Tato, przeczytajcie mi swoją baśń” 

 

,,Baśń i bajka są zgodne ze sposobem rozumienia świata, który preferują same dzieci.  

Nie są czymś sztucznym, wymyślonym na potrzeby terapii czy profilaktyki,  

ale czymś, co naturalnie związane jest z rozwojem dziecka,  

jego poszukiwaniem swego miejsca wśród innych ludzi. 

 Literatura twórczo rozwija, 

 pomaga w procesie dorastania do zrozumienia siebie,  

do samorealizacji”.  

Maria Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii 

 

Organizatorzy  

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 28 im. 

Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. 

 

Cele konkursu 

 

1. Kształtowanie umiejętności literackich wśród uczestników konkursu.  

2.Uwrażliwienie na bogactwo i piękno języka ojczystego.  

3.Promowanie talentów literackich rodziców wśród szkolnej społeczności.  

4.Rozwijanie poczucia wspólny wśród uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły.  

 

Zasady 

 

1.Konkurs skierowany jest do rodziców uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 28 im. 

Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. 

2.Konkurs przebiega jednoetapowo. 

3.Zadaniem uczestników jest napisanie utworu literackiego – baśni (tekst zawierający nie 

więcej niż 10 stron znormalizowanego1 maszynopisu). Baśń ma być skierowana do młodego 

odbiorcy i, zgodnie z gatunkowymi założeniami, powinna zawierać ważne moralne przesłanie. 

Najlepiej, by nawiązywało ono do idei pedagogicznych Makuszyńskiego, choć nie jest to 

                                                 
1 Czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; marginesy: 2,5   



warunkiem klasyfikacji tekstu do konkursu.  

Organizatorom zależy przede wszystkim na pracach oryginalnych, kreatywnych, które można 

byłoby przedstawiać młodszym dzieciom na zajęciach.  

4.Uczestnik przesyła pracę napisaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną 

na innych konkursach.  

5.Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą Autora na wykorzystanie ich w formie publikacji 

reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia przez jury – bez wypłaty 

honorarium.  

6.Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7.Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać u pani Sary Ratajczak. 

 

Nadsyłanie prac 

 

1.Prace należy przesłać do 23 maja na adres e-mail: sara.ratajczak.sp28@gmail.com, w tytule 

wiadomości wpisując: praca na konkurs dla rodziców. 

2.Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową złożoną z uczniów SP28 w Poznaniu. 

3.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 

 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dnia Patrona 17.06.2021r.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej ner 28 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu  Halina Seifert. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod5_oswiata@um.poznan.pl. 
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3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i realizacji konkursu. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia 

i nazwiska, a także wizerunku – celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów. 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie – 

bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie. 



Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Historyczno-Polonistycznego 

,,Mój bohater uwikłany w historię” 

 

Organizatorzy  

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego i historii Szkoły Podstawowej nr 

28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. 

 

Cele konkursu 

 

1.Pobudzenie wśród uczniów zainteresowania postacią Kornela Makuszyńskiego. 

2.Propagowanie wiedzy historycznej i polonistycznej. 

3.Kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i poczucia odpowiedzialności za 

Ojczyznę. 

4.Rozwijanie kreatywności uczniów w zakresie tworzenia tekstów literackich osadzonych w 

określonych realiach historycznokulturowych. 

 

Zasady 

 

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Poznaniu. 

2.Konkurs przebiega jednoetapowo. 

3.Zadaniem uczestników jest napisanie utworu literackiego – wiersza lub proza (wiersz: 3 

utwory poetyckie, nie dłuższe niż trzy strony A4 razem; proza: tekst zawierający nie więcej niż 

8 stron znormalizowanego2 maszynopisu). Utwór ma przedstawiać fikcyjne przygody 

wymyślonego przez Uczestnika bohatera, przygody rozgrywające się na tle wydarzeń 

Dwudziestolecia. 

Organizatorom zależy bowiem na tym, aby rozwinąć wiedzę uczniów dotyczącą czasów, w 

jakich żył i tworzył Makuszyński.  

W przypadku trudności z odtworzeniem tła epoki Uczestnicy mogą zapoznać się z dowolnymi, 

wybranymi przez siebie książkami historycznymi, skorzystać z podanych w załączniku linków 

do filmów edukacyjnych oraz/lub zgłosić się za pośrednictwem mobidziennika do pani 

                                                 
2 Czcionka: Times New Roman; rozmiar czcionki: 12; marginesy: 2,5   



Karoliny Wawrzyszko z prośbą o udostępnienie albo polecenie wybranej publikacji 

koncentrującej się dookoła zainteresowań ucznia.  

Organizatorom zależy przede wszystkim na pracach oryginalnych, kreatywnych, w 

nietuzinkowy sposób przedstawiających przygody wymyślonego bohatera na tle wydarzeń z 

okresu 1918-1939.  

4.Uczestnik przesyła pracę napisaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną 

na innych konkursach.  

5.Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą Autora na wykorzystanie ich w formie publikacji 

reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia przez jury – bez wypłaty 

honorarium.  

6.Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7.Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać u pani Sary Ratajczak lub Karoliny 

Wawrzyszko. 

 

Nadsyłanie prac 

 

1.Prace należy przesłać do 23 maja na jeden z wybranych adresów e-mail: 

sara.ratajczak.sp28@gmail.com karolina.wawrzysko.sp28@gmail.com, w tytule wiadomości 

wpisując: praca na konkurs. 

2.Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli 

języka polskiego oraz historii. 

3.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dnia Patrona 17.06.2021r.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej ner 28 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu  Halina Seifert. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod5_oswiata@um.poznan.pl. 

3) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

i realizacji konkursu. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia 

i nazwiska, a także wizerunku – celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów. 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie – 

bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie. 
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Załączniki  

https://www.youtube.com/watch?v=JLco3mTXQ9E 

https://www.youtube.com/watch?v=fsqc9UdI8aQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KS9lf_lZ7FE 

https://www.youtube.com/watch?v=DXRXg70hOEY 

https://www.youtube.com/watch?v=uMd61L-vkP4 

https://www.youtube.com/watch?v=zfii7gzGWd8 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLco3mTXQ9E
https://www.youtube.com/watch?v=fsqc9UdI8aQ
https://www.youtube.com/watch?v=KS9lf_lZ7FE
https://www.youtube.com/watch?v=DXRXg70hOEY
https://www.youtube.com/watch?v=uMd61L-vkP4
https://www.youtube.com/watch?v=zfii7gzGWd8

