
  

 

                                                   
 

 

Regulamin XI Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych powiatu polkowickiego, 

poświęconego książce „Za niebieskimi drzwiami” Marcina Szczygielskiego  

oraz adaptacji filmowej 
 

 

I. Informacje ogólne 
 

1. Cele konkursu: 

 

 zachęcenie uczniów do czytania uznanych dzieł literatury dla dzieci i młodzieży, 

 przekonanie do potrzeby rozwijania sprawności czytelniczych,  

 doskonalenie czytania, pisania i mówienia ze zrozumieniem, 

 wykształcanie umiejętności współpracy w grupie, 

 rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, 

 umożliwianie zdolnym dzieciom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza 

macierzystą szkołą, 

 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół. 

 

2. Organizatorzy: 

 

 organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach, przy 

współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach oraz Powiatowego Ośrodka 

Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, 

 skład Powiatowej Komisji Konkursowej: 

nauczyciele bibliotekarze, poloniści (3 osoby) – członkowie komisji, 

Dorota Szmidt – przewodnicząca komisji; 

 

Do czynności Powiatowej Komisji Konkursowej należy: sprawdzenie zadań z etapu powiatowego  

i wyłonienie laureatów, opracowanie regulaminu i harmonogramu przebiegu konkursu. 

Ułożeniem treści zadań na etap powiatowy zajmuje się organizator we współpracy z nauczycielami 

bibliotekarzami. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

na etapie szkolnym mogą nimi być chętni uczniowie klas IV – VI wytypowani przez nauczycieli 

bibliotekarzy; do etapu powiatowego zostanie zakwalifikowanych dwóch uczniów, którzy 

osiągną najwyższe wyniki w szkole i będą tworzyć dwuosobową drużynę. 

 

 

4. Forma i zakres tematyczny konkursu na etapie szkolnym – zadania opracowane przez 

organizatorów konkursu w szkole i według ich inwencji na podstawie książki Marcina 

Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami” oraz jej adaptacji filmowej. 
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5. Forma i zakres tematyczny konkursu na etapie powiatowym – zestaw zadań otwartych  

i zamkniętych (odpowiedzi ustne na wylosowane pytania, uzupełnianie luk w zdaniach lub ich 

kończenie odpowiednimi słowami, krzyżówki, drzewko decyzyjne, rebusy, schematy, terminy 

występujące w książce, podpisanie obrazków itp.), opracowanych na podstawie książki   

Marcina Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami” oraz jej adaptacji filmowej. 
 

6. Stopnie konkursu: 

 I etap – szkolny, 

 II etap – powiatowy. 
 

7. Do udziału w konkursie na etapie powiatowym uprawnia przesłanie Sprawozdania z etapu 

szkolnego XI Powiatowego Konkursu Czytelniczego (Załącznik nr 1). 

Wraz ze sprawozdaniem muszą zostać przesłane oświadczenia dotyczące uczniów wymienionych 

w sprawozdaniu, biorących udział w etapie powiatowym konkursu – Załącznik nr 2. 

 

II. Organizacja poszczególnych etapów 
 

ETAP SZKOLNY 

 

1. Odbywa się w szkołach w wybranym terminie – w marcu 2019 r.– jednak przed  21.03.2019 r. 

2. Organizacją i przeprowadzeniem konkursu zajmuje się Szkolna Komisja Konkursowa powołana 

przez dyrektora szkoły. 

3. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła organizatorowi – ZSP w Radwanicach 

lub współorganizatorowi POPPPiDM w Polkowicach sprawozdanie z etapu szkolnego  

(Załącznik nr 1) – w terminie nieprzekraczalnym do 22.03.2019r.  e-mailem lub faksem;  

adres e-mail –    podm@polkowice.edu.pl 

fax 76 746 15 71 

Wraz ze sprawozdaniem muszą zostać przesłane oświadczenia dotyczące uczniów wymienionych 

w sprawozdaniu, biorących udział w etapie powiatowym konkursu – Załącznik nr 2. 

 

ETAP POWIATOWY 

 

1. Przygotowuje i przeprowadza organizator oraz Powiatowa Komisja Konkursowa. 

2. Eliminacje powiatowe odbędą się 28.03.2019 r. od godziny 10
00

 do 12
30

 w Zespole Szkolno -  

Przedszkolnym w Radwanicach. 

3. Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

III. Laureaci 
 

1. Powiatowa Komisja Konkursowa ustala listę laureatów. 

2. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego otrzymają dyplomy. 

3. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas uroczystej imprezy podsumowującej wyniki konkursów 

organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

 

Uwaga: 

w sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy w porozumieniu z Powiatową 

Komisją Konkursową. 

 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.polkowice.edu.pl 

 

 

 

mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

.......................................... 

       (pieczęć szkoły)  

 

Sprawozdanie z etapu szkolnego 

XI Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

w ………………………………………………………………………. 
(nazwa szkoły) 

 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia – uczestnika etapu 

szkolnego, klasa 

Imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

Na etapie powiatowym szkołę reprezentować będzie drużyna w składzie: 

 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 
 

 

 

 

............................................................. 

                                                                                                    (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 



 4 

Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział w konkursie współorganizowanym  

przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach pn.: 

XI Powiatowy Konkurs Czytelniczy 

dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych powiatu polkowickiego,  

poświęcony książce „Za niebieskimi drzwiami” Marcina Szczygielskiego oraz adaptacji filmowej 
 

 

....................................................................... ....................................................  
 (imię i nazwisko dziecka/ ucznia lub pełnoletniego ucznia) 

 

.............................................................. ... .........................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  

 

...........................................................................................................................  
(dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 (kontakt: telefon, e-mail, adres) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych  na potrzeby organizacji konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez PODM w Polkowicach wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego podczas gali rozdania 

nagród na stronie www.polkowice.edu.pl. 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej wraz                               

z  wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie 

internetowej organizatora konkursu, profilu w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  

 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie i jest autorstwa zgłoszonego uczestnika.  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel: 76 746 15 70,  

e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl , 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem e-mail: 

inspektor@pcuwpolkowice.pl , 

3. Dane osobowe Pani / Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, a ciążących na Administratorze Danych Osobowych oraz w celu realizacji postanowień zawartych                                 

w podpisanych umowach cywilno-prawnych, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana / Pani jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.                                 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 

5. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych Osobowych usługi, które dla 

realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technologicznego  

i organizacyjnego, 

6. Dane osobowe Pani / Pana przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r.                         

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz na czas ustalony w zawartych umowach cywilno-

prawnych, 

7. Pani / Pan posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile inne 

przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw, 

8. Pani / Pan posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadku, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności, 

http://www.polkowice.edu.pl/
mailto:popppidm@polkowice.edu.pl
mailto:inspektor@pcuwpolkowice.pl
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10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi 

Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw, 

11. Dane osobowe Pani / Pana nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, ani udostępnianiu do 

państw trzecich. 

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

    ( miejscowość , data)                                                        ( podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnole tniego ucznia)             

 


