REGULAMIN XIX POWIATOWEGO KONKURSU
POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ „Licz się ze słowami”
Cele konkursu:
1) upowszechnianie kultury języka wśród młodzieży,
2) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem polskim,
3) promocja publikacji poświęconych poprawności językowej,
4) podniesienie jakości kształcenia językowego w ramach zdalnego nauczania,
5) promowanie uzdolnień uczniów oraz ich nauczycieli,
6) upowszechnianie dobrych praktyk pedagogicznych – na odległość.
Organizator:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa1, 59-100
Polkowice tel. 76 746 15 70, wew. 85; e-mail: podm@polkowice.edu.pl
Koordynator konkursu: doradca metodyczny – Dorota Szmidt
e-mail: d.szmidt@polkowice.edu.pl tel. 603 822 316
Adresat:
uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych powiatu polkowickiego.
Jury (Powiatowa Komisja Konkursowa):
przewodniczącą jest doradca metodyczny Dorota Szmidt, a członkami – chętni nauczyciele
ze szkół biorących udział w konkursie.
Forma i zakres wiedzy, którą powinni wykazać się uczestnicy konkursu –
test składający się z zadań otwartych i zamkniętych obejmujący wiedzę o poprawności
językowej wypowiedzi oraz o gramatyce języka polskiego według wymagań
obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym
2022/2023.
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Zasady uczestnictwa:
Do udziału w konkursie uprawnia przeprowadzenie etapu szkolnego oraz przesłanie
do 12.01.2023 r.
SPRAWOZDANIA Z ETAPU SZKOLNEGO listem (PODM,
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice) lub e-mailem (podm@polkowice.edu.pl) - ZAŁĄCZNIK
NR 1.

Etapy konkursu:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

I ETAP - SZKOLNY
odbywa się w szkołach biorących udział w konkursie:
- 15.12.2022 r. (czwartek) o godzinie ustalonej przez szkołę,
organizacją i sprawdzeniem prac zajmuje się Szkolna Komisja Konkursowa,
Komisja w szkole ustala liczbę osób biorących udział w konkursie oraz powiela testy
zgodnie z zapotrzebowaniem,
Szkolna Komisja Konkursowa przesyła do Powiatowej Komisji Konkursowej
sprawozdanie nie później niż do 12.01.2023 r. listem (POPPPiDM, ul. Targowa 1, 59-100
Polkowice) lub e-mailem (podm@polkowice.edu.pl) - ZAŁĄCZNIK NR 1.
Wraz ze sprawozdaniem muszą zostać przesłane oświadczenia dotyczące uczniów
wymienionych w sprawozdaniu – ZAŁĄCZNIK NR 2.
Powiatowa Komisja Konkursowa po przeanalizowaniu sprawozdań z etapu szkolnego
kwalifikuje osoby z najwyższą liczbą punktów do etapu powiatowego. Decyzję o limicie
punktów kwalifikacyjnych podejmuje przewodniczący PKK w porozumieniu z jej
członkami. Powiatowa Komisja Konkursowa może także przyjąć inne kryteria
kwalifikacji uczniów
do etapu powiatowego,
w terminie do 30.01.2023 r. Powiatowa Komisja Konkursowa przesyła do szkół
informacje o zakwalifikowanych do II etapu uczniach oraz terminie i miejscu
przeprowadzenia etapu powiatowego.

II ETAP – POWIATOWY
1. do udziału w konkursie uprawnieni są uczniowie, których nazwiska zostały
wymienione w wysłanych do szkół INFORMACJACH O ZAKWALIFIKOWANYCH
DO ETAPU POWIATOWEGO UCZESTNIKACH XIX KONKURSU POPRAWNOŚCI
JĘZYKOWEJ „Licz się ze słowami”;
2. koordynatorzy szkolni najpóźniej do 09 lutego 2023 r. przesyłają załącznik nr 3 –
OŚWIADCZENIE listem (POPPPiDM, ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice) lub
e-mailem (podm@polkowice.edu.pl) - ZAŁĄCZNIK NR 3;
3. etap powiatowy konkursu odbywa się stacjonarnie 02 marca 2023 r. (czwartek)
w szkole wskazanej odrębnym pismem,
4. sprawdzeniem prac zajmuje się Powiatowa Komisja Konkursowa;
5. Powiatowa Komisja Konkursowa przesyła do szkół biorących udział w konkursie
wyniki etapu powiatowego oraz listę laureatów (zamieszcza je też na stronie
internetowej Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach),
termin – 17 marca 2023 r.
POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH
Placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład zespołu placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.767461570,
adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl, www.polkowice.edu.pl
AKREDYTACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

2

Laureaci/nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe podczas XX Gali Laureatów
Konkursów Powiatowych.
Uwagi końcowe
1. Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostateczne.
2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Do regulaminu obowiązują załączniki:
‒ załącznik nr 1 – SPRAWOZDANIE Z ETAPU SZKOLNEGO XIX Powiatowego
Konkursu Poprawności Językowej „Licz się ze słowami”,
‒ załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE Zgoda rodziców/opiekunów prawnych/lub
pełnoletniego ucznia,
‒ załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE nauczyciela koordynatora dotyczące
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.polkowice.edu.pl
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Załącznik nr 1

(pieczątka szkoły)

SPRAWOZDANIE Z ETAPU SZKOLNEGO
XIX Powiatowego Konkursu Poprawności Językowej
„Licz się ze słowami”
Ogółem w etapie szkolnym konkursu wzięło udział ………… uczniów.
Poniżej proszę podać wyniki 15 najlepszych uczniów:
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Liczba
uzyskanych
punktów

Imię i nazwisko
nauczyciela
prowadzącego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

. .....................................................
( pieczęć i podpis Dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2
do Regulaminu XIX POWIATOWEGO KONKURSU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ „Licz się ze słowami”

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział
w organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
konkursie
XIX POWIATOWY KONKURS POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ „Licz się ze słowami”
(nazwa konkursu)

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

.............................................................. ............................................................
(Klasa, nazwa szkoły)

...........................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)
…………………………………………………………………………………………….
(kontakt: telefon, e-mail, adres)

[TAK] [NIE] Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu.
[TAK] [NIE] Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego podczas
gali rozdania nagród na stronie www.polkowice.edu.pl.
[TAK] [NIE] 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, oraz w innych formach utrwaleń.

………………………………………..

( miejscowość , data)

………………………………………………………………………………..

(podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia)
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 20 18 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) i
Rozporządzeniem 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 osób, których dane dotyczą 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. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail:
inspektor@pcuwpolkowice.pl;

3.

Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) art. 6, ust. 1 lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

4.

Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji postanowień
w regulaminie POWIATOWEGO KONKURSU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ „Licz się ze słowami”;

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą będą zgody uczestników realizowanego
POWIATOWEGO KONKURSU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ „Licz się ze słowami”. Kategorie przetwarzanych danych
obejmują podstawowe dane osobowe tj. imię i nazwisko dziecka/ucznia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, klasa,
nazwa szkoły, kontakt (telefon, e-mail, adres), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt z nauczycielem (telefon, email), a także szczególne kategorie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników konkursu;

6.

Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT
Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom
świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i
obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom
uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7.

Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w
formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe;

8.

Osoba, której dane dotyczą posiada:
a) art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
b) art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych;
c) art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych;
d) art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych;
f)
art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu;
wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw,

9.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa;

zapisanych

przypadku, gdy

10.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności;

11.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi
osobie, której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw.
Administrator Danych Osobowych

………………………………………..

( miejscowość , data)

………………………………………………………………………………..

(podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia)
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Załącznik nr 3

………………….……………..
(pieczątka/pełna nazwa szkoły)

………………….……………..
(imię i nazwisko nauczyciela/koordynatora)

………………….……………..
(telefon)

………………….……………..
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych
Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 730),ustawą z dnia
14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) i Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., str. 1).
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o warunkach dotyczących przetwarzania
moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie tj. nazwisko i imię, telefon, adres e-mail, przez
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach oraz organ prowadzący (Starostwo Polkowickie).
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o tym, że moje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby
realizacji XIX POWIATOWEGO KONKURSU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ „Licz się ze słowami”.
Podpis nauczyciela/koordynatora jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

…………………………..

…………………………..

(data i miejscowość)

(podpis nauczyciela/koordynatora)

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH
Placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład zespołu placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.767461570,
adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl, www.polkowice.edu.pl
AKREDYTACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

7

1)

IODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELA/KOORDYNATORA
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125)i
Rozporządzeniem 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 osób, których dane dotyczą 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. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail:
inspektor@pcuwpolkowice.pl;

3.

Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) art. 6, ust. 1lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

4.

Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji POWIATOWEGO KONKURSU POPRAWNOŚCI
JĘZYKOWEJ „Licz się ze słowami” na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie oraz złożonych oświadczeń zawierających
dane osobowe (imię i nazwisko, telefon, adres email).

5.

Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT
Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom
świadczącym na rzecz Administratora usługi usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania
praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom
uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6.

Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora
w formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe;

7.

Osoba, której dane dotyczą posiada:
a) art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
b) art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych;
c) art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych;
d) art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych;
f)
art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu;
wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw,

8.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa;

przypadku, gdy

9.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności;

10.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi
osobie, której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw.
Administrator Danych Osobowych

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH
Placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład zespołu placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.767461570,
adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl, www.polkowice.edu.pl
AKREDYTACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
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