
 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, 

zapraszają uczniów klas 1-3 i ich wychowawców do udziału w  

Ogólnopolskim, Zdalnym Konkursie Recytacji Poezji Świątecznej 

oraz 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
  

„ZAWITAŁY ANIOŁY DO NASZEJ SZKOŁY” 
 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu  

dla uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych  

§1 

Informacje ogólne 

1. Konkurs „ZAWITAŁY ANIOŁY DO NASZEJ SZKOŁY” kierowany jest do 

uczniów i wychowawców klas 1-3 z całej Polski. 

2. Honorowy patronat:  

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka 

Arcybiskup Metropolita Lubelski ks. Stanisław Budzik 

Dyrektor Lubelskiego Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Lubelski 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie 

Katarzyna Orzeł Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. 

3. Organizatorem konkursu są nauczyciele klas 1 Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja 

Rataja w Lublinie. 

4. Adres organizatora:  

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja 

al. Jana Długosza 8  

20-054 Lublin 

Tel. (81) 533 54 20  

e-mail: katarzyna.malyska@sp18.lublin.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 
im. Macieja Rataja 

w Lublinie 
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§2 

Cele konkursu 

1. Upowszechnianie poezji i kultury żywego słowa wśród dzieci. 

2. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań poprzez sztukę 

recytacji. 
3. Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia 

różnorodnych technik plastycznych. 

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, estetycznej i wyobraźni. 

5. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.  

6. Rozbudzanie zainteresowań dzieci. 

7. Promowanie talentu dzieci. 

8. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy 

z uczniem zdolnym. 
§3 

Zasady konkursu. 

 

ZDALNY KONKURS PLASTYCZNY „ZAWITAŁY ANIOŁY DO NASZEJ 

SZKOŁY”: 

1. Konkurs skierowany jest do wychowawców i uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych. 

2. Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną technika (malowanie, rysowanie, 

wycinanie, wydzieranie, wyklejanie w formacie A4. 

3. Prace oceniane będą na trzech poziomach: uczniów klas 1, klas 2 i klas 3. 

a) w pracach plastycznych oceniana będzie oryginalność, kreatywność, staranność 

wykonania, zgodność z tematyką. 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie zdjęcia pracy konkursowej 

(podpisanego imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą) uczestnika na adres e-mail: 

katarzyna.malyska@sp18.lublin.eu. W tytule wpisujemy: Zdalny konkurs plastyczny 

ZAWITAŁY ANIOŁY DO NASZEJ SZKOŁY. 

5. Zdjęcie pracy powinno być zrobione od góry i zajmować cały kadr.  

6. Wszystkie nadesłane zgłoszenia powinny dołączyć w załączniku metryczkę (załącznik nr 

1) i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). 

7. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 osoby z klas 1-3. 

8. Zdjęcia prac i zgłoszenia wysyłamy w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2021r. 

(piątek, godzina 24:00) 

9. Wyniki zostaną ogłoszone 22 grudnia 2021 r. (środa) Zdjęcia prac nadesłane na konkurs 

pozostają do wyłącznej dyspozycji organizatora.   

10. Prace, które zajmą pierwsze miejsca zostaną opublikowane na stronie szkoły: 

sp18.lublin.eu . 

11. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o wynikach konkursu i wręczeniu nagród 

przez pocztę elektroniczną. 
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ZDALNY KONKURS RECYTACJI POEZJI ŚWIĄTECZNEJ: 

1. Konkurs skierowany jest do wychowawców i uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych. 

2. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji 1 wiersz o tematyce związanej 

ze świętami Bożego Narodzenia,  

3. Uczestnik konkursu nagrywa swoją recytację – telefonem komórkowym. Nagranie 

powinno obejmować co najmniej połowę sylwetki recytatora w pozycji siedzącej lub 

stojącej i trwać maksymalnie 3 minuty.  

4. Nagrania oceniane będą na trzech poziomach: uczniów klas 1, klas 2 i klas 3. 

5. Kryteria oceny prezentacji: dobór wiersza zgodnego z tematyką, interpretacja utworu, 

kultura i wyrazistość słowa, ogólny wyraz artystyczny. 

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie nagrania (podpisanego imieniem 

i nazwiskiem, klasą i szkołą) uczestnika na adres e-mail: 

katarzyna.malyska@sp18.lublin.eu. W tytule wpisujemy: Konkurs recytatorski 

ZAWITAŁY ANIOŁY DO NASZEJ SZKOŁY. 

7. Wszystkie nadesłane zgłoszenia powinny dołączyć w załączniku kartę zgłoszenia 

(załącznik nr 2) i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). 

8. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 osoby z klas 1-3. 

9. Nagrania i zgłoszenia wysyłamy w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2021r. 

(piątek, godzina 24:00) 

10. Wyniki zostaną ogłoszone 22 grudnia 2021 r. ( środa) Filmy nadesłane na konkurs 

pozostają do wyłącznej dyspozycji organizatora.  

11. Filmy, które zajmą pierwsze miejsca zostaną opublikowane na stronie szkoły: 

sp18.lublin.eu . 

12. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o wynikach konkursu i wręczeniu nagród 

przez pocztę elektroniczną. 

 

§4 

Osoby do kontaktu. 

 

Katarzyna Małyska-Dobrowolska adres e-mail: katarzyna.malyska@sp18.lublin.eu 

Agnieszka Chlebus   adres e-mail: agnieszka.chlebus@sp18.lublin.eu 

Marzena Rybińska   adres e-mail: marzena.rybinska@sp18.lublin.eu 

mailto:katarzyna.malyska@sp18.lublin.eu
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Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko  Klasa Pełna nazwa szkoły 

   

Imię i nazwisko opiekuna Adres e-mail opiekuna 

  

Imię i nazwisko  Klasa Pełna nazwa szkoły 

   

Imię i nazwisko opiekuna Adres e-mail opiekuna 

  

Imię i nazwisko  Klasa Pełna nazwa szkoły 

   

Imię i nazwisko opiekuna Adres e-mail opiekuna 

  

Imię i nazwisko  Klasa Pełna nazwa szkoły 

   

Imię i nazwisko opiekuna Adres e-mail opiekuna 

  



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA – OGÓLNOPOLSKI ZDALNY KONKURS 

RECYTACJI POEZJI ŚWIĄTECZNEJ 
 

 

Szkoła Podstawowa nr …........, ………………………………… 
(adres szkoły) 

Nauczyciel zgłaszający: …........................................................... 

tel. …......................../e-mail......................................................... 

 

Imię i nazwisko 

uczestnika: 

Klasa Tytuł recytowanego utworu: 

 

 

 

I  

 

 

 

I  

 

 

 

II  

 

 

 

II  

 

 

 

 

III  

 

 

 

 

III  

  



 

Załącznik nr 3 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego dziecka………………….................................. 

ucznia Szkoły Podstawowej nr…… w ……………w konkursie „ZAWITAŁY ANIOŁY 

DO NASZEJ SZKOŁY” organizowanym przez nauczycieli klas 1 Szkoły Podstawowej 

nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie i przetwarzanie jego danych osobowych do celów 

związanych z przeprowadzeniem konkursu, jak również w razie wygranej umieszczenia 

jego danych i/lub wizerunku na stronie internetowej szkoły: sp18.lublin.eu 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że: 

1.  Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja 

al. Jana Długosza 8, 20-054  Lublin, Tel.:  815335420, fax.: 815335966, e-mail: 

sekretariat@sp18.lublin.eu , reprezentowany przez Dyrektora- Katarzynę Orzeł; 

2. Dane będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie zarchiwizowane 

zgodnie z obowiązującym przepisami; 

3. Posiadam prawo od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących  

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

o prawie do przenoszenia danych; 

4. Posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych; 

5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy, osoba, której dane dotyczą,  nie jest zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału 

w konkursie. 

Podstawa Prawna: 

1. Art.13 ust.1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)  

(Dz. U. UE.L.2016.119.1)  

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 1997 Nr 13 

poz. 883 z późn. Zm.) 

 

………………………………………………………….. 

Data i podpis rodzica/ opiekuna 


