REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNOARTYSTYCZNEGO „ODKRYJ LEKTURY … NA NOWO”
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
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§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Polonistyczno-Artystycznego pt.: „Odkryj
lektury…NA NOWO” jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci,
ul. Mazowiecka 87a, 05-825 Książenice.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu
województwa mazowieckiego.
3. Cele konkursu:
1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez rozwijanie własnych projektów
twórczych
2) pobudzanie myślenia twórczego przy wykorzystaniu różnych form ekspresji
3) wdrażanie do samokształcenia
4) promowanie pracy uczniów i ich nauczycieli
5) promowanie czytelnictwa
6) pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych
7) poszerzanie i pogłębienie wiedzy z zakresu odbioru i interpretacji tekstów kultury
(aktywne uczestnictwo w kulturze)
8) rozwijanie umiejętności rozumienia różnych poziomów funkcjonowania tekstów
kultury
9) tworzenie własnych utworów w oparciu o cudzy tekst (samodzielne i krytyczne
odczytanie tekstu, osobiste spojrzenie na niego i prezentacja za pomocą wybranego
kodu).
4. Zadanie konkursowe polega na wybraniu utworu (lub jego fragmentu) z kanonu lektur
obowiązkowych lub nieobowiązkowych dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej i
przełożenie go na dowolny środek ekspresji. Może być to obraz, rzeźba, komiks, plakat,
kolaż, taniec, film, scena dramowa, piosenka, teledysk, muzyka, gra planszowa, dowolna
forma literacka. Praca powinna łączyć pogłębioną znajomość lektury z jej osobistym i
twórczym odczytaniem.
5. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej dla szkół podstawowych z
przedmiotów humanistycznych i artystycznych.
6. Wszelkie informacje o konkursie, a w szczególności regulamin i wyniki poszczególnych
etapów konkursów, będą przekazywane zainteresowanym i uczestnikom poprzez
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publikowanie ich na stronie internetowej szkoły www.szkola-vinci.pl oraz profilu
Facebook konkursu (https://www.facebook.com/lekturynanowo).
7. Komunikacja organizatora konkursu z uczestnikami, rodzicami, prawnymi opiekunami,
nauczycielami i szkołami odbywa się drogą elektroniczną za pomocą adresu:
lekturykonkurs@gmail.com.

§ 2.
Organizacja konkursu

1. Konkurs składa się z trzech etapów.
2. Konkurs trwa od 11 października 2021 r. do 4 marca 2022 r.
3. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe obejmujące:
1) uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
2) uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej.
4. Etap I konkursu – etap szkolny – trwa od 11 października 2021 r. do 2 grudnia 2021 r. i
obejmuje:
1) samodzielne przeprowadzenie przez placówkę szkolnego etapu konkursu
2) wyłonienie, w drodze eliminacji szkolnych, przedstawicieli placówki, którzy uzyskali
największą liczbę punktów i będą reprezentować placówkę w II etapie konkursu
3) przesłanie do organizatora konkursu prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu
wraz z wymaganymi dokumentami tj.:


formularzem zgłoszeniowym – załącznik nr 1 do Regulaminu



kartą oceny pracy – załącznik nr 2 do Regulaminu



zgodą na udział dziecka w konkursie – załącznik nr 3 do Regulaminu.

Prace powinny zostać przesłane na adres organizatora konkursu za pomocą poczty
tradycyjnej lub kurierem z dopiskiem: Konkurs „Odkryj lektury…NA NOWO”.
Prace takie jak filmy, przestawienia, piosenki, animacje itp. powinny zostać zapisane
na płycie CD/DVD lub pamięci przenośnej USB (pendrive) i również przesłane za
pomocą poczty tradycyjnej lub kurierem na adres organizatora.
przyjmowane prace przesłane drogą mailową.

Adres organizatora, na który należy wysłać prace konkursowe:
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Nie będą

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci
ul. Mazowiecka 87a
05-825 Książenice

z dopiskiem: Konkurs „Odkryj lektury…NA NOWO”

Termin nadsyłania prac upływa 2 grudnia 2021 r.

5. Etap II konkursu – trwa od 3 grudnia 2021 r. do 16 stycznia 2022 r. i obejmuje:
1) ocenę nadesłanych prac
2) wybór finalistów konkursu
3) opublikowanie listy finalistów – lista finalistów zostanie opublikowana w dniu 17
stycznia 2022 r. na stronie organizatora i profilu Facebook konkursu.
Do udziału w III etapie konkursu zostanie zakwalifikowanych osiem osób/zespołów z
każdej kategorii wiekowej.
6. Etap III konkursu – finał – 4 marca 2022 r.
Etap III obejmuje:
1) galę finałową, podczas której każda z osób lub drużyn będzie zobowiązana do
zaprezentowania swojej pracy i uargumentowania wyboru danej lektury oraz formy
jej przedstawienia. Forma prezentacji jest dowolna, czas trwania prezentacji nie może
być dłuższy niż 3 minuty. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia gali
finałowej online.
2) ocenę przygotowanych prezentacji
3) wyłonienie laureatów konkursu
4) wręczenie nagród
5) zamieszczenie nazwisk laureatów konkursu na stronie internetowej organizatora oraz
profilu Facebook konkursu.

§ 3.
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu przystępują uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa
mazowieckiego startujący w dwóch kategoriach wiekowych, o których mowa w §2 pkt 3
niniejszego Regulaminu.
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2. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszeni indywidualni uczniowie oraz zespoły
uczniów. Zespół może składać się maksymalnie z ośmiu uczniów.
3. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Uczniowie

przystępujący

do

konkursu

muszą

posiadać

pisemną

zgodę

rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 3) wraz z informacją o
przetwarzaniu danych. Niniejsza zgoda musi zostać przesłana wraz z pracą konkursową
zgodnie z §2 pkt 4. Brak niniejszej zgody wyklucza ucznia lub zespół z udziału w konkursie.
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowanie wyników
konkursu, prac i wizerunku na stronie organizatora oraz profilu Facebook konkursu oraz
na stronach partnerów. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich
poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie
zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w
konkursie.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przez placówkę wypełnionego
formularza zgłoszeniowego wraz z innymi dokumentami (§2 pkt 4) oraz pracami uczniów
pocztą lub kurierem na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci, ul. Mazowiecka 87a, 05-825
Książenice, 05-825 Książenice z dopiskiem: Konkurs „Odkryj lektury…NA NOWO”
w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w niniejszym regulaminie tj. 2 grudnia 2021 r.

§ 4.
Zasady oceny prac i nagrody

1. Etap I – prace oceniane są samodzielnie przez komisję konkursową powołaną na terenie
szkoły macierzystej uczniów biorących udział w konkursie. W skład komisji konkursowej
musi wchodzić minimum trzech nauczycieli. Ocena prac dokonywana jest zgodnie z kartą
oceny stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
2. Etap II – prace, które po I etapie szkolnym wpłyną do organizatora konkursu będą
oceniane przez jury składające się z minimum sześciu członków, których kompetencje
zawodowe i doświadczenie pozwalają na dokonanie właściwej oceny. Ocena dokonywana
będzie zgodnie z kartą oceny stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Etap III – ostateczna ocena danego ucznia lub zespołu uczniów stanowi sumę punktów
uzyskanych z przygotowanej pracy (ocena dokonana na etapie II) oraz prezentacji w
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trakcie gali finałowej. Ocena dokonywana będzie zgodnie z kartą oceny stanowiącą
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W ostatecznej ocenie punkty ze zgłoszonej pracy mogą stanowić maksymalnie 80%
ogólnej sumy punktów, natomiast z prezentacji 20% ogólnej sumy punktów.
5. Laureatami konkursu są uczniowie lub zespół, którzy zajęli miejsca I, II i III w każdej
kategorii wiekowej.
6. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
7. Finaliści, którzy zajęli miejsca od IV do VIII w każdej kategorii wiekowej, otrzymują
wyróżnienia, dyplomy i nagrody rzeczowe.
8. Finalistom konkursu nagrody zostaną wręczone podczas gali finałowej lub w przypadku
gali online nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem na adres szkoły lub do niej
bezpośrednio dostarczone.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród
specjalnych.
10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ani wglądowi.
11. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie
będą brane pod uwagę.
12. Prace przechodzą na własność organizatorów, mogą być zaprezentowane na specjalnej
wystawie pokonkursowej oraz prezentowane za pośrednictwem Internetu na stronie
internetowej organizatora i profilu Facebook.
13. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają zmianie.
14. Dokumentacja związana z niniejszym konkursem będzie przechowywana w siedzibie
organizatora w trakcie jego trwania i przez okres 60 dni po zakończeniu konkursu, a
następnie zostanie zniszczona.

§ 5.
Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje dyrektor Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Leonarda da Vinci w Książenicach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania niewielkich zmian w regulaminie
konkursu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie organizatora.
3. W przypadku doręczania prac za pomocą poczty tradycyjnej lub firm kurierskich za
zachowanie terminu uznaje się datę stempla pocztowego. Organizator nie ponosi jednak
6

odpowiedzialności w sytuacji, gdy przesyłka, pomimo nadania i właściwej daty na
stemplu, nie zostanie poprawnie doręczona do siedziby organizatora.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Polonistyczno-Artystycznego pt.
„Odkryj lektury … NA NOWO” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie

……………….………………………………………………………………………...................................................
Nazwa placówki

………..………………………………………………………………………………………………………..
Ulica

.…. - …. …………………………………………………………………………
Kod pocztowy/Miejscowość

………..……………………………………………………………………..
Województwo

……….……………………………………………………………………….
Powiat

Imię i Nazwisko Dyrektora placówki

Dane kontaktowe

Telefon: (0-….) …………………………..
…………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………..

Imię i Nazwisko Nauczyciela Prowadzącego

Dane kontaktowe

Telefon: (0-….) …………………………..
………………………………………………………………………........
E-mail: ……………………………………

Zgłaszam udział w Konkursie ( proszę podać precyzyjnie liczbę uczniów/zespołów):

Klasy IV-VI …………………………………………………………….

Klasy VII-VIII……………………………………………………………
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Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie informacji zawartych w formularzu przez organizatora konkursu do
celów z nim związanych1

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z pracą/pracami w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2021 r.
pocztą tradycyjną/kurierem na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci
ul. Mazowiecka 87a
05-825 Książenice
z dopiskiem: Konkurs „Odkryj lektury…NA NOWO”

………………………………………….

……………….

Podpis i pieczęć Dyrektora placówki

Data

1

Zaznaczyć krzyżykiem
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……………………………………...
Pieczęć placówki

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Polonistyczno-Artystycznego pt.:
„Odkryj lektury … NA NOWO” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

KARTA OCENY PRACY
Kategoria wiekowa1:
……………….…………………………………………………….
Nazwa placówki

………..…………………………………………………………..

ETAP KONKURSU1:

klasa IV-VI

etap I - szkolny

klasa VII-VIII

etap II

Praca1 :
indywidulana

Ulica

grupowa
.…. - …. ……………………………………………………..
Kod pocztowy/Miejscowość

………..………………………………………………………….
Imię i Nazwisko Nauczyciela Prowadzącego

Dane kontaktowe:

Telefon: (0-….) …………………………..
………………………………………………………………………………………......................
E-mail: ……………………………………..

Imię, nazwisko, wiek uczestnika/-ów:

1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..., wiek ………, kl. …………..

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, wiek ………., kl. ………….

3.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, wiek ………., kl. ………….

4.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, wiek ………., kl. ………….

5.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, wiek ………., kl. ………….

6.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, wiek ………., kl. ………….

7.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, wiek ………., kl. ………….

8.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, wiek ………., kl. ………….
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Imiona i nazwiska członków jury, podpis, data:

1.

……………………………………………………………………………………………………………………………... podpis i data ……………………………………….

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………... podpis i data ……………………………………….

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………... podpis i data ……………………………………….

4.

…………………………………………………………………………………………………………………………….... podpis i data ……………………………………….

5.

…………………………………………………………………………………………………………………………….... podpis i data ……………………………………….

6.

…………………………………………………………………………………………………………………………….... podpis i data ……………………………………….

7.

……………………………………………………………………………………………………………………………..... podpis i data ……………………………………….

8.

……………………………………………………………………………………………………………………………..... podpis i data ……………………………………….

Tytuł i autor wybranej lektury

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opis formy pracy ( maksymalnie 100 słów)

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

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

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

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

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

OCENA
Maksymalna liczba
Lp.

KRYTERIUM

punktów możliwych do
zdobycia

1

Nawiązanie do tekstu podstawowego

20

11

Punkty zdobyte

2

Oryginalność przekazu

20

3

Estetyka wykonania

20

4

Wartość artystyczna

20
SUMA

80

UWAGI:

OCENA - PREZENTACJA dotyczy tylko etapu III – finał
Maksymalna liczba
Lp.

KRYTERIUM

punktów możliwych do
zdobycia

1

2

Uargumentowanie wyboru tekstu podstawowego i
środka ekspresji
Zachowanie i organizacja czasu prezentacji

5

5

(maksymalnie 3 minuty)

3

Oryginalność przekazu

5

4

Wartość artystyczna

5
SUMA

UWAGI:

1-zaznaczyć właściwe

12

20

Punkty zdobyte

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Polonistyczno-Artystycznego pt.: „Odkryj lektury … NA
NOWO” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………..
Klasa ………………………………………………………………………………....
Nazwa i adres szkoły ………………………………………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w Wojewódzkim Konkursie
Polonistyczno-Artystycznym pt.: „Odkryj lektury … NA NOWO” dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Leonarda da Vinci w
Książenicach. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby
niniejszego konkursu oraz ich publikowanie na stronach internetowych organizatora, partnerów i profilu
Facebook konkursu wraz z uzyskanymi wynikami na poszczególnych etapach konkursu.

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez organizatora
konkursu danych osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w konkursie –
zgodnie z art. 13 RODO.

…………………………..

……………………………………………………………………….

(miejscowość, data)

(czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, podpis)
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest KING-A Kinga Muszyńska, ul. Mazowiecka 87a,
05-825 Książenice, dane kontaktowe: tel.:+48 607-44-42-40, email: sekretariat@szkola-vinci.pl

Pani/Pana dane osobowe:
1. Będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 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 (dalej RODO), w celu przyjęcia zgłoszenia do konkursu „Odkryj lektury …NA NOWO”.
2. Mogą zostać udostępnione instytucjom działającym na rzecz edukacji i promocji takich jak: gmina
grodzisk mazowiecki, prasa regionalna.
3. Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji.
4. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:
1. Dostępu do danych swojego dziecka i swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w
przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia
danych oraz do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek przyjęcia zgłoszenia i udziału w
Konkursie.

Zapoznałem się z powyższą informacją

…………………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………….
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, podpis)
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