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SUPERSOWA 
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REGULAMIN 

 

Organizacja konkursu 

 

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu 
 

Opieka merytoryczna 

 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
 

Cele konkursu 
 

 Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów 

 Doskonalenie umiejętności przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych eksperymentów  

i interpretowania ich wyników 

 Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji 

 Umożliwienie uczniom skonfrontowania swojej wiedzy z wiedzą innych 

 Umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń i integrowanie nauczycieli 

 



 

 

 

 

Zakres treści 
 

Hasło konkursu: „Powietrze – jestem, ale mnie nie ma ”.  Treści zgodne z Podstawą programową 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem: 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

1. Ja i moje otoczenie – 6, 7 

3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie – 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 

4. Najbliższa okolica  -  4, 6,  

5. Człowiek, a środowisko – 1, 2, 3, 5 

6. Właściwości substancji – 3, 

8. Organizm człowieka – 1b, 2, 5, 9, 10 

14. Przemiany substancji – 4, 5 

15. Ruch i siły w przyrodzie – 3 

 

 

 

 

Organizacja konkursu 

 

 Udział we współzawodnictwie – indywidualny. 

 Kategorie współzawodnictwa – wiedza i umiejętności przyrodnicze . 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VI szkół podstawowych z powiatu 

WROCŁAW. 

 Do udziału w konkursie uprawnia szkołę przesłanie „ZGŁOSZENIA” na 

załączonym formularzu, podpisanym przez dyrektora szkoły (Załącznik 1). 

 Szkoła, która nie dokona zgłoszenia w wyznaczonym terminie nie może uczestniczyć 

w konkursie. 

 Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie z akceptacją regulaminu konkursu 

oraz wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie  

i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu . 

 Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zebrania i przekazania do SP nr 84 zgód na 

przetwarzanie danych osobowych uczniów zgłoszonych do zawodów finałowych 

oraz ich nauczycieli w zakresie związanym z konkursem (Załącznik 3 i 4) . 

 Uczeń, którego rodzice nie wyrazili zgody na zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych do celów konkursu nie może uczestniczyć w konkursie . 

 Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela - koordynatora, który odpowiada za 

wytypowanie uczniów biorących udział w konkursie (nie więcej niż 4 osoby ze 

szkoły) oraz dostarczenie do SP nr 84 „LISTY UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO 

UDZIAŁU W KONKURSIE” (Załącznik 2). 

 Pytania konkursowe przygotowuje doradca metodyczny przyrody . 

 Pytania konkursowe do czasu rozpoczęcia eliminacji stanowią tajemnicę  

 
Ewentualne skargi, wnioski i odwołania (mające formę pisemną) rozpatruje dyrektor SP nr 

84/organizator. Jego decyzje są ostateczne. 



 

 

 

 

Harmonogram 

 

 do dnia 11.01.2019 r. szkoły przesyłają „ZGŁOSZENIA” (Załącznik 1) na 

adres: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju 50-337 ul. Ł. 

Górnickiego 20 lub e- mail szkola@sp84.wroclaw.pl (z dopiskiem „X 

KONKURS PRZYRODNICZY SUPERSOWA”) , 

 do dnia 22.01.2019r. organizator zamieszcza na stronie internetowej SP nr 84 

listę szkół, które zgłosiły chęć przystąpienia do konkursu, 

 w nieprzekraczalnym terminie do 9.04.2019 r. do godz. 17
00

 wyznaczony 

przez dyrektora placówki nauczyciel - koordynator przesyła drogą 

elektroniczną na adres SP nr 84 (szkola@sp84.wroclaw.pl) listę uczniów 

zgłoszonych do udziału w konkursie oraz dostarcza osobiście do sekretariatu 

SP nr 84 podpisaną przez dyrektora szkoły listę uczniów (sporządzoną wg 

załączonego wzoru – Załącznik 2) i zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (Załącznik 3 i 4), 

 do dnia 16.04.2019 r. organizator zamieszcza na stronie internetowej SP nr 84 

listę osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie , 

 dnia 26.04.2019 r. – eliminacje X KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

SUPERSOWA - Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu. Uczestnicy powinni 

posiadać przy sobie przybory do pisania oraz aktualną legitymację szkolną. 

Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkół macierzystych, 

 do dnia 7.05.2019 r. organizator zamieszcza na stronie internetowej SP nr 84 

listę laureatów www.sp84.wroclaw.pl, 

 uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w maju - czerwcu 

2019 r.  

 

Dodatkowych informacji udziela 

 

 Anna Solska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej, doradca metodyczny 

WCDN, (e-mail  a.solska@wcdn.wroc.pl) 

 Marzena Włodarczyk – wicedyrektor SP nr 84 

      (e-mail marzena.wlodarczyk@sp84.wroclaw.pl) 
 

http://www.sp84.wroclaw.pl/
mailto:a.solska@wcdn.wroc.pl


 

 

 

Załącznik 1 

 

X KONKURS PRZYRODNICZY SUPERSOWA 

 

ZGŁOSZENIE 

 

 

Zgłaszam uczestnictwo ......................................................................................... 
                                                                            (nazwa szkoły) 

 

 

w X KONKURSIE PRZYRODNICZYM SUPERSOWA organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 84 

 

 

Funkcje nauczyciela – koordynatora pełni:  

 

 

................................................................................................................................ 
                                               (imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ........................................ 

                                                                                                                Dyrektor 

 
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 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju ul. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody 

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 



 

 

Załącznik 2  

 

 

..................................                                                                         ..................................... 

(pieczęć nagłówkowa)                                                                         ( miejscowość, data) 

 

 

 

 

LISTA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO UDZIAŁU W  

X KONKURSIE PRZYRODNICZYM 

SUPERSOWA 

 
 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Nauczyciel - koordynator: 

 

 

 ...........................................................                               ...................................... 

 

 

 

 
                                                                                                                         dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 
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 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju ul. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody 

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie. 



 

 

Załącznik 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela biorącego udział         w  

konkursie 

…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

………………………………………………………………. 
imię i nazwisko nauczyciela  

przez Szkołę Podstawową nr 84w celu organizacji konkursu 

………………………………………………………………………………………………… 

nazwa konkursu 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z  2018 r. 

poz.1000), oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego  wizerunku, w przypadku wyłonienia 

jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy  

z dnia 4 lutego 1994r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  

nr 90 poz. 631 z pózn. zm. ) 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy uczestnika konkursu 

w  publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 84. Niniejsza zgoda nie jest 

ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu 

zgodnie  z regulaminem konkursu . 

 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

………………………………… 

                                                                                                                                Data i   podpis nauczyciela  
* Zaznaczyć właściwe. 

 
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 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju ul. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody 

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 



 

 

 

Załącznik 4 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki 

 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

……………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika 

 

przez  Szkołę Podstawową nr 84 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu: 

…………………………………………………………………………………………… 
nazwa konkursu 

 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z  2018 r. 

poz.1000), oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. 

U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z póz. zm). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu  

w  publikacji na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 84.  Niniejsza zgoda nie jest 

ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu 

zgodnie  z regulaminem konkursu . 

 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe. 

 
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 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju ul. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody 

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 


