
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO 
KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO

 „MERRY CHRISTMAS CARDS”
I ORGANIZATORZY 

 Organizatorem konkursu jest Zespół-Szkolno-Przedszkolny nr 5  z siedzibą
w Gliwicach, ul. Kozielska 39.

 Koordynatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego ZSP 5
w Gliwicach – mgr Marta Cieplińska-Tauter. 

II CELE KONKURSU

 popularyzacja języka angielskiego
 popularyzacja tradycji świątecznych w krajach anglojęzycznych 
 rozwijanie zainteresowania dzieci językiem angielskim
 pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej
 kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne 

III ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU

 Konkurs adresowany jest do uczniów kl. III i IV Szkół Podstawowych prowadzonych na 
terenie Miasta Gliwice.

 Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac - za przeprowadzenie 
eliminacji wewnątrzszkolnych odpowiadają nauczyciele szkół macierzystych. 
Dopuszczalne jest zgłoszenie jedynie prac indywidualnych.

 Wybrane prace konkursowe nauczyciel-opiekun przekazuje osobiście do Koordynatora 
konkursu lub Sekretariatu ZSP 5 w Gliwicach do dnia 13 grudnia 2018 r. Do każdej 
zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę (zgodnie z wzorem z załącznika nr 1), 
oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2) oraz oświadczenia 
nauczyciela-opiekuna (załącznik nr 3). Brak któregokolwiek z ww. załączników jest 
równoznaczny z niedopuszczeniem pracy ucznia do udziału konkursie.

 Zgłoszone prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową, w skład której 
wchodzą nauczyciele języka angielskiego i plastyki ZSP 5 w Gliwicach.

 W konkursie przewiduje się przyznanie:
- I miejsca
- II miejsca
- III miejsca
- wyróżnień (o ich ilości decyduje Komisja konkursowa). 

 Posiedzenie Komisji konkursowej odbędzie się  14 grudnia 2018 r. Koordynator konkursu 
umieszcza niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia komisji publikuje wyniki na stronie 
internetowej http://zsp5gliwice.pl, jak również informuje  o nich nauczycieli-opiekunów 
drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

http://zsp5gliwice.pl/


 Nagrodzone lub wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 39, w dniach 18 grudnia 2018 r. - 4 
stycznia 2019 r. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w ww. szkole 18 
grudnia 2018 r.

IV ZADANIE KONKURSOWE I ZASADY OCENIANIA PRAC

 Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu karty świątecznej w języku angielskim wraz
z dekoracją plastyczną nawiązującą do tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii lub
Stanach Zjednoczonych Ameryki. Na okładce karty oprócz dekoracji musi znaleźć się element
językowy  (np.  Merry  Christmas),  a  wewnątrz  karty  dekoracje  plastyczne  oraz  życzenia
świąteczne w języku angielskim.  Długość tekstu życzeń określa się na minimum 25 słów. 
 Technika pracy jest dowolna. 
 Format pracy: nie większy niż A4. 
 Kryteria oceny pracy przez Komisję konkursową:

- spełnianie wymogów formalnych,
- zgodność z tematem i wymaganiami konkursu,
- pomysłowość i samodzielność,
- poprawność językowa i merytoryczna,
- staranność wykonania,
- dobór barw, materiałów,
- kompozycja pracy,

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Przewiduje się nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczniów, którzy zdobędą I, II i III 
miejsce. Uczniowie, którzy zostaną wyróżnieni otrzymują dyplomy.

 Zakup nagród i dyplomów finansowany jest ze środków ZSP 5 w Gliwicach przekazanych 
placówce przez organ prowadzący – Prezydenta Miasta Gliwice.

 Nie przewiduje się zwrotu nadesłanych prac konkursowych.
 Wszelkich informacji nt. konkursu udziela Koordynator pod adresem e-mail: 

cieplinska.m@zsp5gliwice.pl

mailto:m.cieplinska@zsp5.gliwice.pl


ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Językowego „Merry Christmas Cards”

W Z Ó R

METRYCZKA PRACY

Imię i nazwisko ucznia, klasa:

Nazwa szkoły:

Adres szkoły, telefon:

Imię i nazwisko nauczyciela-
opiekuna:

Kontakt do nauczyciela-opiekuna 
(e-mail lub nr telefonu):



ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Językowego „Merry Christmas Cards”

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dla uczestnika konkursu spoza szkoły)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………………………….. w podanym zakresie ( imię i nazwisko):
imię i nazwisko dziecka / ucznia

przez: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr5 ul: Kozielska 39, 44 – 100 Gliwice w celu organizacji konkursu :
Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Językowy „Merry Christmas Cards”
                                      nazwa konkursu

……………………….………………….………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam /nie wyrażam*  zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………….

w  celu  publikacji  wyników  konkursu:  Międzyszkolny  Konkurs  Plastyczno-Językowy  „Merry  Christmas
Cards”  na  stronie  internetowej   Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  Nr5  w  Gliwicach:
www.zsp5gliwice.pl/sp1

……………………….………………….…
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – publikacja wizerunku

Wyrażam  /nie  wyrażam*  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka:

…………………………………………………………………………….  w  związku  z  publikacją  wizerunku  na  stronie
internetowej szkoły:  www.zsp5gliwice.pl 

                ………………………………………………………………… 
                        Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna

*niepotrzebne skreślić



„KLAUZULA INFORMACYJNA”

1.  Administratorem  przetwarzanych  danych  osobowych  jest:  Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny  Nr5
w Gliwicach ul. Kozielska 39 , reprezentowany  przez Dyrektora Placówki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, nałożonych Ustawą z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe a także
rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną
opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane,
o których mowa w pkt 2 ppkt b. będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych swojego dziecka oraz ich
poprawiania.
5.  Dane  osobowe  nie  będą  udostępniane,  za  wyjątkiem  podmiotów  upoważnionych  na  podstawie
przepisów prawa
6. Przysługuje Pani / Panu prawo do:

• sprostowania danych swojego dziecka,
• usunięcia danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
• sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane

dotyczą.

7. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych
osobowych zgodnie z pkt  2 ppkt b. jest  obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało
brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

W zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie;

W zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka będzie skutkowało nie
publikowanie wyników na stronie internetowej szkoły;

W zakresie zgody 3 – w związku z publikacją wizerunku na stronie internetowej szkoły Pani/Pana dziecka
będzie skutkowało nie umieszczaniem zdjęć na stronie internetowej szkoły;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Anna Rębisz 
Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych:   telefoniczny:  32 237  94  15,   32  237  99  50;  e-mail:
sekretarit@zsp5.gliwice.eu; Zespół Szklono – Przedszkolny Nr5 ul: Kozielska 39, 44 – 100 Gliwice

Potwierdzenie zapoznania się z informacją

…………………………..………………………………….…………..
Data i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego



ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Językowego „Merry Christmas Cards”

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dla opiekuna uczniów biorących udział w konkursie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

…………………………………………………………………….. w podanym zakresie (imię i nazwisko):
                imię i nazwisko Opiekuna

przez: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 ul. Kozielska 39, 44 – 100 Gliwice w celu organizacji konkursu :
Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Językowy „Merry Christmas Cards”
                nazwa konkursu

……………………….………………….………………
Data, miejsce i czytelny podpis Opiekuna uczniów

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – publikacja wizerunku

Wyrażam /nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (publikacja wizerunku) na
stronie internetowej szkoły:  www.zsp5gliwice.pl 
 w związku z konkursem: Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Językowy „Merry Christmas Cards”.

                ………………………………………………………………… 
                        Data, miejsce i czytelny  podpis Opiekuna uczniów

*niepotrzebne skreślić



„KLAUZULA INFORMACYJNA”

1.  Administratorem  przetwarzanych  danych  osobowych  jest:  Zespół  Szkolno  –  Przedszkolny  Nr  5
w Gliwicach  ul. Kozielska 39, reprezentowany  przez Dyrektora Placówki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, nałożonych Ustawą z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe a także
rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną
opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane,
o których mowa w pkt 2 ppkt b. będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
4.  Informujemy,  że  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich
poprawiania.
5.  Dane  osobowe  nie  będą  udostępniane,  za  wyjątkiem  podmiotów  upoważnionych  na  podstawie
przepisów prawa
6. Przysługuje Pani / Panu prawo do:

• sprostowania swoich danych, 
• usunięcia danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
• sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane

dotyczą.

7.  Podanie danych osobowych zgodnie  z  pkt  2 ppkt a.  i  pkt  2  ppkt b.  jest  obowiązkiem umownym.
Cofnięcie  zgody  będzie  skutkowało  brakiem  możliwości  wykonywania  czynności,  objętej  zgodą  na
przetwarzanie danych osobowych.

W zakresie zgody 1  – nie uwzględnieniem Opiekuna uczniów w formach podziękowań przewidzianych
przez Organizatora konkursu;

W zakresie zgody 2 – nie umieszczaniem zdjęć na stronie internetowej szkoły;

8.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Anna Rębisz 
Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych:   telefoniczny:  32 237  94  15,   32  237  99  50;  e-mail:
sekretarit@zsp5.gliwice.eu; Zespół Szklono – Przedszkolny Nr5 ul. Kozielska 39, 44 – 100 Gliwice

Potwierdzenie zapoznania się z informacją

…………………………..………………………………….…………..

Data i  czytelny podpis Opiekuna uczniów.


