
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Józefa Górszczyka 

 w Pisarzowej 

zaprasza do wzięcia udziału 

w 

VIII Gminnym Konkursie Ortograficznym 

 

 

 



REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

 

§ 1 

1. Organizatorem VIII Gminnego Konkursu Ortograficznego, zwanego dalej konkursem, jest Szkoła 

Podstawowa im. Księdza Józefa Górszczyka w Pisarzowej. 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Limanowa. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest: 

1) promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka 

polskiego; 

2) doskonalenie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej; 

3) kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych; 

4) kształcenie umiejętności ortograficznej i interpunkcyjnej samokontroli; 

5) rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego. 

 

§ 3 

1.Konkurs adresowany jest do uczniów oddziału gimnazjalnego oraz klas VII i VIII szkół podstawowych 

z terenu gminy Limanowa. 

2. W konkursie może wziąć udział jeden przedstawiciel szkoły.  

3. Każda szkoła biorąca udział w konkursie przeprowadza etap szkolny według własnego regulaminu.  

4. Komisja etapu szkolnego konkursu: 

a) przekazuje dane uczestnika, który zakwalifikował się do etapu gminnego, przesyłając drogą 

elektroniczną kartę zgłoszenia (załącznik nr 3)  na adres e-mail: szkoła@pisarzowa.pl w terminie do 

12 marca 2019 r.; 

b) przekazuje załącznik nr 2 rodzicom uczestnika etapu gminnego; 

c) przekazuje organizatorowi konkursu oryginał załącznika nr 1 lub jego skan, podpisany przez 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika etapu gminnego, najpóźniej do 22 marca 2019 roku. 

5. Etap gminny konkursu zostanie przeprowadzony 26 marca 2019 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej 

im. Księdza Józefa Górszczyka w Pisarzowej i będzie miał formę dyktanda. Przy sprawdzaniu prac 

obowiązywać będą zasady zawarte w „Wielkim słowniku ortograficznym języka polskiego” wydanym przez 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

6. Zwycięzcy etapów szkolnych przyjeżdżają na etap gminny pod opieką nauczyciela języka polskiego. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu. 

7. Kodowane prace uczestników konkursu oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów w dniu 

jego przeprowadzenia spośród opiekunów uczestników konkursu. 



8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia. Wszyscy uczestnicy etapu gminnego 

otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, a uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsca - 

nagrody.  

 

§ 4 

1. Informacji dotyczących konkursu udzielają jego koordynatorzy:  

mgr Jadwiga Kuś 

mgr Lidia Biernat 

mgr Wiesław Ociepka 



  Załącznik nr 1– konkurs ortograficzny  

  

Ja, niżej podpisany/a …………………………...…………………………....…………………..,                                                           

 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) RODO  

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka   

 

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

(imię i nazwisko ucznia) 

 

 

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

(nazwa szkoły) 

 

zawartych w karcie zgłoszenia do celów związanych z jego udziałem w VIII  Gminnym Konkursie 

Ortograficznym                                                                                                                  

         

               

         ………………………………………………..   

                                                                                           podpis rodzica   

 

b) wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką, na 

wszelkich nośnikach, w tym w postaci fotografii w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym 

udostępniania informacji o wynikach – również na lokalnych portalach internetowych   

                                                                                                      

………………………………………………..   

                                                                                                                        podpis rodzica  

 

  

c) wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej organizatora konkursu oraz stronie internetowej 

Gminy Limanowa imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka w celu sporządzenia listy 

imiennej z informacją o wynikach konkursu, w tym wyłonionych laureatach, nagrodach.  

                                                                                                           

………………………………………………..   

                                                                                                                        podpis rodzica   

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu oraz jego załącznikami i 

akceptuję jego postanowienia.   

                                                                                                            

………………………………………………..   

                                                                                                                       podpis rodzica  

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną, o której mowa w art. 13., art. 14.  

 

                                                                                                                 

………………………………………………. 

          podpis rodzica  



  Załącznik nr 2– konkurs ortograficzny 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), informuję, iż:  

Administrator danych: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księdza Józefa Górszczyka w Pisarzowej 

Inspektor ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Pisarzowej 

                                                   email: skarbnik.audyt@onet.pl.   

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą 

w celu organizacji i przeprowadzenia VIII Gminnego Konkursu Ortograficznego (podstawa prawna ) 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz 

Art. 6 ust.1 litera a) RODO (zgoda).   

Kategorie odnośnych danych osobowych: uczestnik konkursu: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, 

wizerunek; rodzic/opiekun prawny: imię i nazwisko   

Odbiorcy danych: Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie 

stosownych przepisów prawa.   

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana/Dziecka dane 

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.   

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody 

przez okres niezbędny do realizacji działań w ramach konkursu, a po ich zakończeniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami archiwalnymi.  

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

danych dziecka oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu.  

Prawo cofnięcia zgody: Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa  

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, email:kancelaria@uodo.gov.pl.   

Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane zbierane są za pośrednictwem szkoły reprezentowanej 

przez Dyrektora, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko, następnie są one przekazywane do Szkoły 

Podstawowej w Pisarzowej.   

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  



  Załącznik nr 3– konkurs ortograficzny 
 

 

 

……………………………………  

     /pieczęć szkoły/                                                                                           

  

 

Karta zgłoszenia do VIII Gminnego Konkursu Ortograficznego 

  

1. Nazwa szkoły  

  
  

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

  

  

2. Dane uczestnika  

  

Imię i nazwisko ucznia  Klasa  Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

                                                                                                       / pieczęć i podpis dyrektora szkoły/   

 


