POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań tel/fax (075) 64 55 340, (75) 64 64 370
sekretariatpce@interia.pl

REGULAMIN
XX POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
KLAS II - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII 2021/2022”
„ Świat przyrody pod lupą”

I. Organizatorzy konkursu
1. XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii 2021/2022” jest konkursem
powiatowym skierowanym do wszystkich uczniów klas II - III szkół podstawowych z terenu powiatu
lubańskiego.
2. Konkurs realizowany jest w ramach zadań Pracowni Wspierania Uzdolnień przy PCE w Lubaniu.
3. Organizatorem konkursu jest PCE w Lubaniu, realizatorem Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.
Realizator odpowiada za ilość i jakość nagród. Nagrody dla laureatów powinny być atrakcyjne,
zachęcać do wzięcia udziału w konkursie i być adekwatne do wieku uczestników.
4. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni Anna Bednarska– powiatowy koordynator ds. wspierania
uzdolnionej młodzieży i współpracy z liderami WDN.
5. Prace konkursowe będą sprawdzone i ocenione w dniu etapu powiatowego, a wyniki po zatwierdzeniu
przez Dyrektora PCE w Lubaniu ogłoszone w ciągu tygodnia.
6. Kryteria oceny oraz skład komisji konkursowej zatwierdza ostatecznie Dyrektor PCE
w Lubaniu mgr Anna Adamska.

II. Cele konkursu
1. Celem konkursu jest:
a) rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół powiatu lubańskiego,
b) wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych,
przedmiotowych i ponadprzedmiotowych,
c) rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów,
d) stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów jak i ich szkół,
e) integrowanie środowiska edukacyjnego,
f) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających
uzdolnienia.
2. Konkurs jest powiatową formą wspierania uzdolnień uczniów w powiecie.
III. Zgłoszenie szkoły do konkursu
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie udziału na formularzu
załączonym do regulaminu w ściśle ustalonym terminie.
2. Brak zgłoszenia szkoły lub nieterminowe zgłoszenie uniemożliwia udział jej uczniów
w konkursie.
3. Listy uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego przesyłane będą do szkół drogą
elektroniczną.

IV. Przebieg i harmonogram konkursu:
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych i powiatowych:
a)
etap I – eliminacje szkolne przygotowywane i przeprowadzane są przez szkolne komisje
konkursowe. Zgłoszenie do etapu powiatowego wraz z protokołem (załączniki 1 i 2) należy przesłać
drogą elektroniczną do PCE w Lubaniu na adres a.bednarskakonkursyPCE@interia.pl 21.12.2022
Do zg1oszenia należy dołączyć także stosowne zgody: załącznik 3,4 i 5.
b)
etap II – eliminacje powiatowe przeprowadzone będą przez powiatową komisję konkursową
w terminie 04.01.2022. w Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie.
c)

Na etap szkolny tekst przygotowuje szkoła, natomiast na etap powiatowy PCE w Lubaniu.

2. Na etapie szkolnym i powiatowym zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o zakres treści
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczestnik będzie musiał się jednak
wykazać umiejętnościami wykraczającymi poza podstawowe wymagania z danego przedmiotu.
3. Na eliminacjach powiatowych uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny
ważny dokument tożsamości.
4. Czas trwania konkursu: 60 minut.
5. Tematyka konkursu: „ Świat przyrody pod lupą”
Wielkość tekstu – do 10 zdań.
V. Kwalifikowanie uczestników do kolejnego etapu konkursu i ogłaszanie wyników
1. Udział uczniów w etapie szkolnym jest dobrowolny i powinien wynikać z ich decyzji.
2. Do powiatowego etapu konkursu kwalifikuje się jeden uczestnik ze szkoły – „Szkolny Mały Mistrz
Ortografii 2021/2022”.
3. Etap powiatowy odbędzie się o godzinie 12.00.
4. W komisji konkursowej pracować będą 3 osoby (w tym pracownik PCE w Lubaniu).
5. Finalistą konkursu jest uczeń uczestniczący w zawodach finałowych.
6. Laureatami konkursu są uczniowie, którzy zajmują w końcowej klasyfikacji konkursowej: I miejsce,
II miejsce, III miejsce.
7. Laureaci konkursu oraz ich nauczyciele otrzymują imienne zaproszenia (adresowane na szkołę) na
uroczystą galę zakończenia konkursów.
8. Wyniki etapu powiatowego konkursu publikowane są na stronie internetowej www.pceluban.pl,
natomiast do szkół będą przesłane drogą elektroniczną.
VI. Wzór protokołu i formularza zgłoszeniowego.

Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia
do XX Powiatowego Konkursu Ortograficznego
dla szkół podstawowych
klasy II-III

Nazwa szkoły
Dyrektor szkoły

Adres

Tel/fax

e-mail
Imię i nazwisko ucznia

Imię, nazwisko i e-mail opiekuna

miejscowość, data…………………………………………

……………………………………………………
pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 2

pieczęć szkoły

Miejscowość...............................data...................

Protokół przebiegu szkolnego etapu konkursu ortograficznego
„ Świat przyrody pod lupą”

w
............................................................................................................................................................
nazwa i adres szkoły
Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:
przewodniczący

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

członek

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

członek

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

członek

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

Do konkursu szkolnego przystąpiło ogółem ……………….. uczniów.
Uwagi o przebiegu konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Uczniowie zgłoszeni do udziału w etapie powiatowym konkursu
Lp.

1.

Imię i nazwisko ucznia

szkoła/klasa

Osoba
przygotowująca
ucznia do konkursu

ZAŁACZNIK NR 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
(dla uczestnika konkursu/ rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu)
Zgodnie z 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO", w celu
spełnienia obowiązku informacyjnego, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
uczestnika konkursu, jego rodzica/ opiekuna prawnego oraz o przysługujących prawach z tym
związanych.
W związku z udziałem w XX Powiatowym Konkursie Ortograficznym kl. II-III (dalej zwanym:
Konkursem), organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, uprzejmie
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
z siedzibą przy Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: pod adresem e-mail: iod@bonilex.pl lub na adres siedziby
PCE w Lubaniu, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osobowe uczestnika, rodzica/ opiekuna prawnego będą przetwarzane w celu uczestnictwa w
Konkursie organizowanym przez Administratora.
4. W związku z organizacją Konkursu Administrator przetwarza dane osobowe uczestników i
rodziców/opiekunów prawnych:
a) imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres i nazwa szkoły wraz z powiązanymi z nim danymi
rodzica/opiekuna prawnego,
b) imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego.
5. Podstawą do przetwarzana danych osobowych uczestnika, rodzica/ opiekuna prawnego jest zgoda
w/w osób na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, w związku z wzięciem udziału w
Konkursie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu i jego rozliczenia, nie później
jednak niż przez 5 lat od jego zakończenia.
7. Masz prawo dostępu do danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub dziecka
narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt 3 a) i b) jest dobrowolne, a konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie.
9. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.
10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………………….………….

czytelny podpis uczestnika konkursu/ rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy
…………………………
miejscowość, data
ZAŁĄCZNIK NR 4
ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
(UCZESNIKA KONKURSU) NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ
DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w XX Powiatowym Konkursie
Ortograficznym kl. II-III organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
2. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wizerunku
mojego

dziecka

–

autora

pracy

(imię

i

nazwisko)

……………………………………………………... w związku z udziałem w XX Powiatowym
Konkursie Ortograficznym kl. II-III we wszelkich ogłoszeniach, publikacjach, zapowiedziach i
informacjach o tym Konkursie i jego wynikach.

3. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu –
organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i
realizacji Konkursu.
4. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że
zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawiania.

……………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy

ZAŁĄCZNIK NR 5
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY (UCZESTNIKA
KONKURSU) O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU
(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletności)
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu XX Powiatowego Konkursu Ortograficznym
kl. II-III organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. A także, że ją rozumiem i
w pełni akceptuję.

……………………………….
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy

