
 

 

 

 

 

REGULAMIN IV EDYCJI  
Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego  

LITERATURA I OBRAZ 

pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz                                                    

Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista” 

 

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego organizuje IV edycję 

Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Literatura i obraz” skierowanego do 

młodzieży ze szkół podstawowych województwa pomorskiego.  

 

ORGANIZATOR 

Gdańska  Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego  

 

CEL 

 popularyzacja wśród młodzieży literatury poprzez korelację literatury i malarstwa, 

kształtowanie umiejętności wyrażania utworów literackich obrazem,  

 wzmacnianie wrażliwości artystycznej uczniów (na poziomie literackim i malarskim), 

rozwijanie kreatywności, pasji czytelniczych i uzdolnień plastycznych, 

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych i artystycznych uczniów, 

 kształcenie umiejętności interpretacji dzieł literackich, 

 promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie i artystycznie. 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

Ustala się trzy etapy konkursu: 

I etap - szkolny, II  etap – rejonowy – wyłonienie finalistów spośród przysłanych prac plastycz-

nych,  III etap – wojewódzki  - praca literacka, wyłonienie laureatów.  

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wysłanie w wyznaczonym termi-

nie prac plastycznych (wraz z kartami zgłoszenia uczniów do konkursu) tych uczniów, którzy 

zostali wybrani przez Szkolną Komisję Konkursową do kolejnego etapu konkursu. 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI, VII-VIII szkół podstawowych z woje-

wództwa pomorskiego. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.  

 

Organizacja i przebieg eliminacji szkolnych: 

Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe. Szkoła 

(nauczyciele, dyrektor) informuje uczniów i nauczycieli o organizacji i terminie przeprowadzenia 



konkursu oraz warunkach udziału uczniów w eliminacjach.  

W celu wyłonienia uczniów kwalifikujących się do drugiego etapu szkoły powołują Szkolne 

Komisje Konkursowe.  

 

Każdy uczeń, który chce wziąć udział w konkursie, jest zobowiązany do  wypełnienia 

komputerowo „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”(zał.1) i przekazania jej Szkolnej Komisji 

Konkursowej (załącznik Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Literatura i obraz). Podpis rodzica  

na karcie jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie jego 

danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w Internecie. 

 

Zasady przebiegu eliminacji szkolnych: 

Uczniowie wykonują pracę plastyczną (w formacie C2 lub A2), która stanowi artystyczną 

interpretację wybranego wątku literackiego, postaci, motywu etc. Technika wykonania pracy jest 

dowolna. Szkolne Komisje Konkursowe powinny położyć nacisk na kreatywność i pomysłowość. 

Praca powinna być podpisana na odwrocie – imię i nazwisko, szkoła a także źródło inspiracji 

literackiej.  

Spośród otrzymanych prac Szkolna Komisja Konkursowa wyłania najlepsze - maksymalnie 

dziesięć prac dla grupy wiekowej IV-VI i dziesięć prac dla grupy wiekowej VII-VIII. 

Przewodniczący SKK przesyła bądź dostarcza osobiście wybrane prace do siedziby Organizatora 

do 22 listopada 2019 roku.  

Do prac muszą być dołączone wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”.  

Adres Organizatora: 

  Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego                              

Pani Agnieszka Krzywicka  

ul. Malczewskiego 51 

 80-107 Gdańsk 

Z dopiskiem LITERATURA I OBRAZ 

 

Organizacja i przebieg eliminacji rejonowych 

Główna Komisja Konkursowa wyłania prace finalistów spośród prac wysłanych przez SKK. Prace 

zniszczone lub zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę. Przewodniczący GKK sporządza 

protokół z przebiegu konkursu i zamieszcza informacje o uczniach zakwalifikowanych do finału 

na stronie szkoły Organizatora do 2 grudnia  2019 r. Podaje również informacje o dalszym 

przebiegu konkursu.  

 

Organizacja i przebieg eliminacji wojewódzkich 

Zakwalifikowani do finału uczniowie piszą pracę, w której w ciekawy sposób uzasadniają wybór                  

i przedstawiają swoją interpretację wybranego dzieła. Objętość pracy to około 200 słów. Prace 

dostarczane są w nieprzekraczalnym terminie – do 20 grudnia 2019 r. pocztą, na adres 

Organizatora:  

 

  Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego                              



Pani Agnieszka Krzywicka  

ul. Malczewskiego 51 

 80-107 Gdańsk 

Z dopiskiem LITERATURA I OBRAZ etap III- wojewódzki 

 

bądź na adres mail: a.krzywicka@oswiatalingwista.eu z dopiskiem Konkurs LITERTURA                       

i OBRAZ III etap - wojewódzki 

Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

 

Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów konkursu. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

Spośród półfinalistów Główna Komisja Konkursowa wyłoni  laureatów. Wyniki konkursu wraz     

z informacją o terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród będą podane na stronie 

https://splingwista.eu oraz na profilu szkoły Organizatora 

https://www.facebook.com/splingwista/ do 10 stycznia 2020 r. 

Z laureatami Organizator konkursu skontaktuje się również telefonicznie. Dla laureatów (I-V 

miejsce) przewidziane są w konkursie dyplomy i nagrody rzeczowe.   

 

Załącznik 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY 
LITERATURA I OBRAZ 

UWAGA  
Prace bez dołączonej i prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.  

 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  

 

AUTOR PRACY  

Imię ………………………………Nazwisko………………………………Klasa ………………………. 

 

OPIEKUN PRAWNY  

 

Imię ………………………………Nazwisko ………………………………Tel. ……………………….. 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

mailto:a.krzywicka@oswiatalingwista.eu
https://splingwista.eu/
https://www.facebook.com/splingwista/


Administratorem danych osobowych jest Oświata–Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o. o. Dane kontak-

towe inspektora ochrony danych Jakub Szpojda iod@oswiatalingwista.eu. Celem przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i 

zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny 

pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. 

Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-

dowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów                                  

i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe 

będą przetwarzane zgodnie z  regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podej-

mowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych 

osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepo-

danie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swo-

ich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

OŚWIADCZENIE  

Podpis rodzica  na karcie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo dziecka                                 

w konkursie i na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników    

konkursowych w Internecie. 

 

Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na 

rzecz Organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega 

zwrotowi.  

 

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

podpis autora pracy                                      podpis opiekuna prawnego  

 

PLACÓWKA(SZKOŁA)  

Pełna nazwa placówki 

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

Ulica ………………………………………Kod ………………Miejscowość …………………………...  

Tel. ………………………………………… e-mail ………………………………………………………  

 

 


