
 
XXII  WOJEWÓDZKI  KONKURS 

PLASTYCZNO – LITERACKI 
 

pt. „Lepiej stacjonarnie, czy zdalnie?"  
- nauka w czasach pandemii 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cele konkursu: 

 

 Uczniowie rozpoznają i wskazują wady i zalety nauczania zdalnego  
i stacjonarnego 

 Uczniowie doceniają możliwości technologiczne zdalnego nauczania 

 Uczniowie rozumieją konieczność samodzielnej pracy w zdalnym nauczaniu 

 Uczniowie potrafią dostosować się do warunków nauczania obowiązujących 
w czasie zdalnego nauczania 

 Uczniowie rozwijają umiejętności  plastyczne i literackie 

 Uczniowie promują szkołę i miasta w środowisku i w lokalnych mediach 
 
 

Regulamin: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach 

wiekowych: 

 uczniowie klas I – III 

 uczniowie klas IV – VI 

 uczniowie klas VII – VIII 

2. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej i literackiej na 

temat: „Lepiej stacjonarnie, czy zdalnie?”. Prace powinny mówić o nauce stacjonarnej lub 

zdalnej w czasie pandemii – która z nich jest wg uczestników lepsza, ciekawsza, korzystniejsza 

i dlaczego? 

W ocenie prac ważne jest ciekawe i nietuzinkowe ujęcie tematu w pracy literackiej oraz 

oryginalność techniki w pracy plastycznej. 

3. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać pracę plastyczną na temat: „Lepiej 

stacjonarnie, czy zdalnie?” na kartce z bloku technicznego formatu A4 . 

4. Technika pracy jest dowolna, ale powinna być oryginalna i ciekawa. Prosimy  

o interesujące rozwiązania plastyczne i materiały, użyte do wykonania pracy (nie tylko same 

kredki!). 



5. Do pracy plastycznej, każdy uczestnik dołącza pracę literacką: 12 - wersowy  

(3 zwrotki) wiersz rymowany, własnego autorstwa, dotyczący pracy plastycznej, napisany na 

komputerze czcionką Arial ’14 na oddzielnej, żółtej kartce ksero formatu A4. 

6. Komplet prac od jednego uczestnika (pracę plastyczną i literacką) należy włożyć do jednej 

koszulki. Każda szkoła może nadesłać dowolną ilość prac. Wszystkie prace (plastyczne  

i literackie) muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika, klasa, imię i nazwisko 

opiekuna, nazwę i numer szkoły, miejscowość oraz  telefon i e-mail do szkoły i opiekuna. 

7. Jury wyłoni laureatów w każdej grupie wiekowej. Zostaną przyznane 3 miejsca w każdej  

z grup. 

8. Prace uczniów należy przesłać w opakowaniu (zabezpieczyć przed uszkodzeniem) na adres: 

SP7 (ZSP 11) w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59, Gliwice 44-100 w terminie do 30 listopada 

2021 r.  Liczy się data dotarcia prac do SP 7! 

9. Dla laureatów konkursu w każdej kategorii przewidziane są dyplomy i nagrody  rzeczowe,   

a dla opiekunów laureatów podziękowania, które zostaną dostarczone osobiście do szkoły lub 

wysłane pocztą. 

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły: 

www.zsp11.gliwice.pl   w połowie grudnia 2021 r. 

13. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów. 

14. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac  

i nazwisk uczniów na wystawie i w mediach (załącznik – zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika) 

                                                    
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 
                                                                                               Organizatorki: 
             
                                                                                       
                                                                                            mgr Monika Najda 
                                                                                            mgr Marzena Michaliszyn 
                                                                                            mgr Sandra Caban 
                                                                                           
                                                                                     SP 7 w ZSP 11 w Gliwicach 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.sp7gliwice.pl/


1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nr 1  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
……………………………………………………………..  w podanym niżej zakresie:  

 imię i nazwisko 

 wiek / klasa 

 nazwa szkoły i miejscowość 

przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59 

w celu organizacji konkursu „„Lepiej stacjonarnie, czy zdalnie?” 

 

…………………………………………………………… 

  Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna                  

                             prawnego 

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nr 2  

 

Wyrażam / nie wyrażam zgody na  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 
publikacji wyników konkursu „„Lepiej stacjonarnie, czy zdalnie?”  na stronie internetowej 
placówki.  

 

 

……………………………………………………………… 

  Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna  

                            prawnego 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  

nr 11 w Gliwicach 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Anna Leśniewska iod@zsp11gliwice.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu pn. „„Lepiej 
stacjonarnie, czy zdalnie?” Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda 
osoby, której dane dotyczą.  

Art. 6 ust. 1 lit. a) 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE; 

4. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:  
a. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu ogłoszenia wyników 
konkursu – co zostało określone na podstawie na podstawie jednolitego rzeczowego 
wykazu akt, opracowanego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach lub do momentu wycofania zgody.  

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych; 

3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;  

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  



7. Informacje dodatkowe: Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom  
i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie powyższych danych 
jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie skutkowało:  

a. w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie. 

b. w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka 
zostaną przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane 
na stronie internetowej. 

Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 
profilowania.  

 

………………………………………… 

Data, miejsce i podpis 

 
 


