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ORGANIZATOR  KONKURSU 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku 

 

CELE  KONKURSU 

 

 kształtowanie postaw patriotycznych oraz religijnych młodego pokolenia 

poprzez upowszechnianie wiedzy o jednym z największych Polaków  

w naszej historii – papieżu Świętym Janie Pawle II; 

 przybliżenie uczniom wartości i przesłań ponadczasowych głoszonych 

przez Jana Pawła II; 

 pogłębianie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości 

papieża Jana Pawła II; 

 integracja szkół, współdziałanie środowisk szkolnych noszących imię Jana 

Pawła II, 

 rozwijanie zainteresowań sportowych, plastycznych, muzycznych  

i teatralno– recytatorskich.  

 

TERMIN KONKURSU 

 

Konkurs odbędzie się dnia 28 maja 2019 roku o godz. 9.00 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku. 

 

UCZESTNICY 

 

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych noszących imię 

Jana Pawła II. Każda szkoła typuje jedną 10–osobową drużynę (mieszaną), 

składającą się z reprezentantów klas 4– 8. 

Konkurs obejmuje 3 kategorie:  

 w  konkursie wiedzy i piosenki bierze udział  – 3 uczniów. 

 w konkursie plastycznym – 2 uczniów. 

 w konkurencjach  sportowych – 5 uczniów. 

 

 

 



KOMISJA KONKURSOWA 

 

Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiadać będzie komisja, którą 

powołuje organizator spośród nauczycieli biorących udział w konkursie. Komisja 

ocenia drużyny po wykonaniu poszczególnych zadań. Zwycięzcami zostają 

drużyny, które uzyskają największą ilość punktów.  

 

 

FORMY KONKURSU 

 

 Konkurs sportowy- uczestnicy są zobowiązani do posiadania stroju  

i obuwia sportowego. 

 Konkurs plastyczny- organizator zapewnia materiały plastyczne 

 Konkurs wiedzy-  uczestnicy konkursu zapoznają się  

z podstawową wiedzą na temat życia i działalności Jana Pawła II, którą 

wykorzystają w działaniach praktycznych. Drużyna wyznaczona do 

konkursu wiedzy przygotuje piosenkę o świętości Jana Pawła II, którą 

zaprezentuje w dniu konkursu. Organizator zapewnia odtwarzacz CD. 

 

 

 

  PLAN  IMPREZY 

 

 Zbiórka uczestników konkursu w Szkole Podstawowej Nr 1  

im. Jana Pawła II w Przeworsku o godzinie 9.00.  

 Konkurs wiedzy. 

 Konkurs plastyczny. 

 Konkurencje sportowe. 

 Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród z udziałem zaproszonych gości.                                                                            

                                                                  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Wyniki ogłoszone są w dniu konkursu. Zwycięzcy otrzymują nagrody 

ufundowane przez Burmistrza Miasta Przeworska. Ponadto każdy 



uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a nauczyciele 

podziękowania.  

 W rozstrzyganiu spraw nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje 

organizator konkursu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych.  

 

 

FORMY ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie (karta zgłoszenia w załączeniu) należy 

kierować na adres szkoły: 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Jana Pawła II 

ul. M. Konopnickiej 5 

37-200 Przeworsk 

Tel.: (016) 648 72 68  lub  fax:  016 648 97 51 

 

lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: jpiikonkurs@gmail.com 

 

w terminie do 30 kwietnia 2019 roku. 
 

 

  Koordynator konkursu                                                                Dyrektor Szkoły          

                                               

   mgr Izabela Kukulska                                                         mgr Barbara Motyka 
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Karta zgłoszenia 

 

  XIV Powiatowy Konkurs  

Szkół Podstawowych im. Jana Pawła II  

 

„Razem w plenerze” - 2019 
 

 

 
Szkoła Podstawowa………………………............................................. 

…………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………….. 

 

 
Skład drużyny: 

Konkurs wiedzy 

 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 

Konkurs plastyczny 

4. ……………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………… 

Konkurs sportowy 

6. ……………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………… 

 



 
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów uczniów biorących udział  

w XIV Powiatowym Konkursie Szkół Podstawowych im. Jana Pawła II 

„Razem w plenerze” 

 

 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U.2016.922 tj.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka......................................................................................................................................... 

ucznia......................................................................................................., do celów związanych 

                                                                                (nazwa szkoły wraz z miejscowością) 

z udziałem w  XIV Powiatowym Konkursie Szkół Podstawowych im. Jana Pawła II „Razem  

w plenerze” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II  

w Przeworsku dla uczniów szkół podstawowych, powiatu przeworskiego w dniu 28 maja 2019 

r.  

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji XIV Powiatowego 

Konkursu Szkół Podstawowych im. Jana Pawła II „Razem w plenerze” w roku szkolnym 

2018/2019 i akceptuję jego postanowienia. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie szkoły www.sp1przeworsk.edupage.org.pl 

                                                                            

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

                                                                                             podpis rodzica /opiekuna prawnego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im Jana Pawła II 

z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. M.Konopnickiej 5, 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694,  

e-mail slawek.rejman@gmail.com, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły 

Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. M.Konopnickiej 5 -  

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

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

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne  

w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne, 

  

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować 

pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 

  

Dyrektor Szkoły 

 

mgr Barbara Motyka 
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