Zapraszamy do udziału
w ósmej edycji Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego
,,Jan Paweł II – Święty z naszych stron”
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni. Jego inspiracją jest życie, działalność oraz twórczość naszego
Rodaka Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II.
Postać Karola Wojtyły na trwałe zapisała się w historii naszego kraju, Europy i świata. A my
mieszkamy w miejscu szczególnym: w małej ojczyźnie naszego Rodaka. Ważne jest więc, aby przybliżyć
postać papieża Jana Pawła II najmłodszym mieszkańcom gminy Wadowice, którzy znają ją już tylko z
opowieści rodziców lub dziadków, bądź z przekazów medialnych, czy też lekcji w szkole. Konkurs staje
się z roku na rok ciekawą lekcją historii Polski i świata dla dzieci i młodzieży. To też doskonała lekcja
budowania postawy tolerancji i otwartości oraz poszanowania inności, bo tylko one mogą uchronić
współczesnego człowieka od zagrożeń wojny, nienawiści i totalitaryzmu.
Zapraszamy więc do udziału w VIII edycji konkursu literacko – plastycznego inspirowanego
życiem i twórczością Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Prosimy o zapoznanie się z
regulaminem i liczymy na udział w konkursie uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy.
Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim dotychczasowym uczestnikom naszego konkursu, ich
naukowym opiekunom
i rodzicom. Bez Waszej pracy i zaangażowania nie byłoby konkursu.
Gorąco liczymy, że znów podejmiecie wyzwanie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni
mgr inż. Daniel Mastek

VIII GMINNY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY
,,JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY Z NASZYCH STRON”
Honorowy patronat:
- Burmistrz Miasta Wadowice
- Proboszcz Parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni
I. Organizator:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Choczni
II. Cele konkursu:
- uczczenie rocznicy urodzin Karola Wojtyły,
- włączenie się w uroczystości związane z obchodami Dni Papieskich,
- prezentowanie związków Karola Wojtyły z Wadowicami oraz z Małopolską,
- podkreślenie znaczenia postaci Jana Pawła II Polski, Europy i świata,
- rozbudzanie zainteresowań postacią Karola Wojtyły, Jego naukami jako Papieża Jana Pawła II
oraz twórczością literacką,
- prezentowanie postaci Jana Pawła II jako wybitnego myśliciela i humanisty przełomu XX i XXI
wieku,
- rozbudzanie postawy tolerancji, szacunku i otwartości na drugiego człowieka,
- kształtowanie i rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych,
- rozbudzenie świadomości przynależności do lokalnej społeczności i wdrażanie do aktywnego
udziału w jej życiu.
III. Kategorie i tematyka prac konkursowych:
KONKURS LITERACKI
KATEGORIE WIEKOWE
Dla uczniów klasy I - III szkoły podstawowej:
1. Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł II to dla mnie…
Rozwiń powyższe zdanie. Co wiesz o papieżu Janie Pawle II? Kiedy i gdzie zetknąłeś się z tą
postacią? Kto ci o niej opowiadał? A może oglądałeś film lub czytałeś książkę, których
bohaterem był papież Jan Paweł II?
2. Karol Wojtyła wychowywał się w kochającej rodzinie. Co wiesz o jego rodzicach i
rodzeństwie? Czego nauczyli go rodzice? Kim był dla niego starszy brat?
W przygotowaniu prac na powyższe wybrane zagadnienie konkursowe pomocna będzie
książka Joanny Krzyżanek ,,Jan Paweł II, czyli jak Karolek został papieżem”.
Swoje myśli zapisz w formie opowiadania lub wiersza.
Dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

1. W formie listu otwartego zachęć rówieśników do odwiedzenia Wadowic w celu poznania
życia i działalności Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II.
Forma wypowiedzi: list otwarty.
2. Karol Wojtyła pielgrzymował z tatą, panem Karolem, lub bratem, Edmundem, do
Kalwarii Zebrzydowskiej i na Jasną Górę. Zapisz w formie kartki z pamiętnika lub
dziennika relację z takiej wyprawy. Narratorem możesz uczynić Karola, jego tatę lub
brata.
Forma wypowiedzi: kartka z dziennika, kartka z pamiętnika.

1. Dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej
1. Jan Paweł II to postać, którą powinien znać każdy wadowiczanin, Polak
i
Europejczyk.
Forma wypowiedzi: rozprawka.
2. Jeden dzień Karola z mamą. Mama Karola Wojtyły, pani Emilia, zmarła, gdy przyszły
papież miał 9 lat. Z pewnością zapamiętał wiele chwil i spacerów z mamą, przygotowań
do świat lub rodzinnych uroczystości. Wyobraź sobie taki jeden dzień.
Forma wypowiedzi: opowiadanie twórcze, kartka z pamiętnika lub dziennika.

KONKURS PLASTYCZNY
KATEGORIE WIEKOWE
Dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej
1. Jan Paweł II na wszystkich kontynentach, w różnych krajach, wśród ludzi.
2. Mały Karolek w domu, wśród najbliższych, mamy, taty i brata.
Wymiary pracy: A3 lub większy
Technika plastyczna: dowolna
Dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej
1. Narysuj plan miasta Wadowice z uwzględnieniem przede wszystkim miejsc związanych
z
życiem i działalnością Karola Wojtyły oraz późniejszymi wizytami papieża Jana Pawła II w
naszym mieście.
2. Mały Karolek na spacerze z mamą.
Format pracy: A3 lub większy.
Technika plastyczna: dowolna.
Dla uczniów klas VII, VIII szkoły podstawowej
1. ,,Co mi mówisz górski strumieniu?
w którym miejscu ze mną się spotykasz?
ze mną, który także przemijam —
podobnie jak ty...
Czy podobnie jak ty?”
Jan Paweł II ,,Tryptyk rzymski”

Dokonaj plastycznej interpretacji fragmentu z ,,Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II.
2.Portret rodzinny: Karol Wojtyła i jego rodzina.
Format pracy: A3 lub większy.
Technika plastyczna: dowolna.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice,
- udział w konkursie biorą wyłącznie prace indywidualne,
- uczestnik konkursu pisze jedną pracę literacką na temat wg odpowiedniej kategorii wiekowej,
- uczestnik konkursu plastycznego wykonuje na konkurs jedną pracę, może mieć ona formę
cyklu obrazów,
- do każdej pracy ( literackiej i plastycznej) należy dołączyć metryczkę według załącznika nr 1
oraz wypełnione i podpisane załączniki nr 2 i 3 - dotyczą one ochrony danych osobowych
uczestnika konkursu i jego opiekuna,
(bardzo prosimy, aby metryczkę wypełniać komputerowo lub pismem drukowanym oraz podawać
pełne brzmienie imienia uczestnika konkursu – prosimy nie używać zdrobnień imion i skrótów),
- brak załączników nr 1, 2, 3 wyklucza pracę z udziału w konkursie,
- oceny nadesłanych prac dokonują komisje powołane przez organizatora konkursu i są one
ostateczne,
- organizator nie zwraca nadesłanych prac na konkurs,
- organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych oraz tekstów literackich
do publicznej prezentacji na wystawie pokonkursowej oraz podczas finału konkursu,
- termin nadsyłania prac: 26 kwietnia 2022 r.,
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.sp1chocznia.pl
oraz na profilu Facebook dnia 9 maja 2022 r.
- informacja o sposobie i terminie wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.
Sposób podsumowania konkursu uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju.
Dane osobowe i zgody uczestników i opiekunów na udział w konkursie będą przechowywane do
zakończenia roku szkolnego, w którym odbył się konkurs, tj. do 31.08.2022 r.

Uwaga!
Informacje o sposobie przekazywania prac:
- prace literackie i plastyczne można dostarczać osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni
ul. Główna 1
34 -123 Chocznia,
- prace literackie i plastyczne dostarczane osobiście prosimy o pozostawianie u pani woźnej w
holu szkoły w godzinach 8.00 – 15.00.
- Nagrody i wyróżnienia nieodebrane do 24 czerwca 2022 r. przechodzą na własność organizatora
konkursu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w każdy poniedziałek od 13.30 do 14.15 pod
numerem telefonu 600953749.
W imieniu komitetu organizacyjnego
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Choczni
mgr inż. Daniel Mastek

Załącznik nr 1
Metryczka do prac konkursowych
Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna artystycznego…………………………………………
Nazwa szkoły…………………………………………………………………….
Klasa (obecnie)………………………………………………………………….
Klasa (jeżeli uczestnik napisał pracę w ubiegłym roku)………………………..
Adres szkoły……………………………………………………………………..
e-mail szkoły…………………………………………………………………….
Nr telefonu szkoły………………………………………………………………

Załącznik nr 2 dla uczestnika
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Kościuszki w Choczni, ul. Główna 1, 34 - 123 Chocznia.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Choczni
jest Piotr Karcz, adres e – mail pkarcz@wadowice.pl
3. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich poprawiania, sprostowania danych,
usunięcia i przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
4. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
5. Nieudzielenie zgody nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych, ale uniemożliwia udział uczestnika
w konkursie.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA (RODO)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………………..……. przez Szkołę Podstawową nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Choczni w celach przeprowadzenia konkursu „Jan Paweł II – Święty z naszych
stron”, w tym na:
□* przetwarzanie danych osobowych podczas prac komisji konkursowych, publikację danych
identyfikacyjnych ucznia na portalu społecznościowym i stronie internetowej szkoły oraz w mediach
(prasa, radio, telewizja) podczas ogłaszania wyników konkursu, publikację wizerunku ucznia w postaci
zdjęć z uroczystości wręczenia nagród, wystawienie prac nadesłanych na konkurs podpisanych
imieniem, nazwiskiem i adresem szkoły uczestnika oraz odtwarzanie multimedialnych prezentacji
konkursowych na terenie szkoły w Choczni.
*proszę zakreślić

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w
każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
…………………………………………………………….
data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Załącznik nr 3 dla nauczyciela
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:
1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Kościuszki w Choczni, ul. Główna 1, 34 - 123 Chocznia.
2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w
Choczni
jest Piotr Karcz, adres e – mail pkarcz@wadowice.pl
3. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich poprawiania, sprostowania danych,
usunięcia i przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
4. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
5. Nieudzielenie zgody nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych, ale uniemożliwia udział
uczestnika w konkursie.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
NAUCZYCIELA – OPIEKUNA UCZESTNIKA KONKURSU (RODO)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych
przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni w celach
przeprowadzenia konkursu „Jan Paweł II – Święty z naszych stron” w tym na:
□* przetwarzanie danych osobowych podczas prac komisji konkursowych, publikację danych
identyfikacyjnych opiekuna uczestnika konkursu na portalu społecznościowym i stronie internetowej
szkoły oraz w mediach (prasa, radio, telewizja) podczas ogłaszania wyników konkursu, publikację
wizerunku
w postaci zdjęć z uroczystości wręczenia nagród i podziękowań.
*proszę zakreślić

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w
każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…………………………………………………
data i czytelny podpis nauczyciela opiekuna

