
Konkurs Plastyczny  

„Kim chcę zostać gdy dorosnę” 

 

organizowany przez Szkołę Podstawową nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie 

Cele Konkursu: 

1. Kształtowanie wyobraźni uczniów dotyczącej zainteresowao i przyszłości zawodowej. 
2. Zainspirowanie do poszukiwao informacji o zawodach i świecie pracy. 
3. Rozwijanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody. 
4. Popularyzacja wiedzy z zakresu planowania ścieżki kariery zawodowej - wymiana wiedzy na 

temat zawodów poprzez prezentację wybranego zawodu z uwzględnieniem predyspozycji 
ucznia (uzdolnienia, zainteresowania, motywacja, tradycje rodzinne, stan zdrowia). 

5. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczniów poprzez 
zastosowanie różnych technik plastycznych. 

6. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 
7. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się przez kreację artystyczną. 

Zasady udziału w Konkursie: 

1.Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych: 
a) grupa przedszkolna (wiek 6 lat), 
b) uczniowie klas III szkoły podstawowej. 
2.Technika: dowolna technika plastyczna płaska ( kolaż, wyklejanka, wydzieranka, 
mozaika, rysunek, malarstwo itp.). 
4.Format pracy : dowolny. 
5. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane. 
6.Z każdej szkoły/przedszkola można nadesład maksymalnie 10 prac. 
7. Każda z prac powinna na odwrocie zawierad: imię i nazwisko autora pracy, kategorię 
wiekową, nazwę przedszkola/szkoły, mail do przedszkola/szkoły, nazwisko opiekuna. 
8.Prace (wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) należy złożyd osobiście lub 
przesład pocztą w terminie do 19 października 2018 roku do godziny 15.00 na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki 
ul. Okólna 31/39 

42-200 Częstochowa 
9.Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 
10. Kryteria oceny prac: 
• wybór zawodu, 
• kreatywnośd i oryginalnośd ujęcia tematu, 
• estetyka wykonania pracy, 
• samodzielnośd wykonania. 
11. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie lub zniszczone nie będą podlegad ocenie jury. 
12. Komisja konkursowa przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej. 
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnieo lub miejsc 
równorzędnych. 



14. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
szkoły. Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 25 października 2018 roku o godzinie 10.00 w 
budynku Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki. 
15.Regulamin Konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.sp41.czest.pl 
16.Prace laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie www.sp41.czest.pl 
17. Wszyscy uczestnicy Konkursu ,poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu i dołączeniu 
karty zgłoszenia, akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatną 
publikację i eksponowanie pracy w prasie, Internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej do 
celów promocji Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie. 
 
 
Organizatorzy Konkursu:                                                                               Dyrektor szkoły: 
 
mgr Bożena Górniakmgr Joanna Woźniak 
mgr Katarzyna Pulcer 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
konkursie! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Częstochowa, dn……………………….. 

(Pieczęć Administratora danych) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

……………………………………………………...................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

 w celu organizacji i wzięcia udziału w konkursie 

 

……………........................................................................................................................................... 
(nazwa konkursu) 

w dniu/dniach…………………......., organizowanym przez……………………………………… 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celui sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

…………………………………………………….. 
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki, ul. Okólna 31/39 w 

Częstochowie tel. 34 361 38 86, e-mail: sp41@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodeb@sod.edu.pl lub numerem 

telefonu 34-362-51-05. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia 

 

w konkursie……………………………………......…………………......................................, 

(nazwa konkursu i termin) 

 zgodnie z regulaminem konkursu. 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie. 

 

……………………………………………… 

(Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatowej) 


