II POWIATOWY KONKURS LITERACKI

MUSIMY ZATRZYMAĆ W CZASIE
Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
Idea konkursu: integracja międzypokoleniowa

Etap szkolny
Tematyka i forma
Grupa I - szkoła podstawowa, uczniowie klas III i IV
Szkoła moich dziadków - opis lub opowiadanie
 odwołanie do konkretnego zdjęcia (np. zdjęcie grupowe klasy, fotografia z wydarzeń
z życia klasy);
 wspomnienia dziadka/babci korespondujące z fotografią.
Do nauczyciela
Przed redagowaniem pracy uczeń wybiera osobę, zdjęcie i temat - w domu;
Samodzielne redagowanie pracy konkursowej – na lekcji;
Korekta i wybór najlepszych tekstów – nauczyciel;
Poprawne zapisanie pracy - w domu;
Uwaga: Praca powinna mieć jednorodną formę, być albo poprawnym opisem, albo
opowiadaniem o konkretnym wydarzeniu.
Grupa II - szkoła podstawowa, uczniowie klas V – VI
Szkoła jakiej nie znamy - kartka z pamiętnika lub dziennika
 praca powinna odwoływać się w całości lub częściowo do zdjęcia/zdjęć z albumu
rodzinnego;
 pierwszoosobowym narratorem kartki musi być senior z najbliższego otoczenia.
Do nauczyciela
Burza mózgów precyzująca i rozwijająca znaczenie tytułu konkursu – na lekcji;
Przygotowanie, gromadzenie materiału – w domu;
Samodzielne zredagowanie pracy konkursowej – w domu;
Prezentacja wybranych prac na lekcji języka polskiego – na lekcji.
Grupa III – uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum
Szkoła poprzednich pokoleń – jej blaski i cienie – wywiad lub opowiadanie z elementami opisu,
w tym opisu przeżyć wewnętrznych
 praca odwołuje się fragmentarycznie do konkretnych pamiątek związanych ze szkołą
(zdjęcia, elementy ubioru, świadectwa szkolne, zeszyty, podręczniki);
 seniorzy jako ważne źródło wiedzy o minionych czasach, ich refleksje związane
ze zmianami.
Do nauczycieli należy:
- wybór najlepszych prac (dowolna ilość) i przesłanie ich do komisji powiatowej;
- podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do konkretnej grupy wiekowej.
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Etap powiatowy
Komisja powiatowa weryfikuje przesłane prace. Autorzy tych, które wyróżniają się walorami
literackimi, zostają zakwalifikowani do etapu powiatowego.
Etap powiatowy dla każdej grupy wiekowej odbędzie się osobno. Termin i miejsce mogą zostać
zweryfikowane.

Terminy i miejsce
Grupa

Etap szkolny

Etap powiatowy

I) uczniowie klas III i IV

Przesłanie prac
do 15 kwietnia 2019 r.

13/14 maja 2019 r.

II) uczniowie klas V – VI

Przesłanie prac
do 15 kwietnia 2019 r.

13/14 maja 2019 r.

III) uczniowie klas VII
i VIII szkoły podstawowej
oraz III klasy gimnazjum

Przesłanie prac
do 15 kwietnia 2019 r.

13/14 maja 2019 r.

Ważne do etapu szkolnego
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy (uczeń może przesłać tylko
jedną pracę):
Grupa I – do 1 strony karki A4 (pismo ręczne);
Grupa II – około 2 stron karki A4 (pismo ręczne) lub 1 strona A4 (znormalizowanego
maszynopisu, czcionka – 12);
Grupa III – od 1 1/2 do 2 stron znormalizowanego maszynopisu (rękopisy będą
odrzucane, czcionka – 12);
2. Każda praca powinna być opatrzona godłem, obok należy podać wiek autora. Godło
umieszczane jest na pracy konkursowej zamiast imienia i nazwiska autora, a także
na zamkniętej kopercie dołączonej do pracy, w której powinny znajdować się: imię
i nazwisko autora, wiek, grupa, szkoła, telefon kontaktowy oraz zgoda
rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i publikację
wizerunku na naszej stronie internetowej stanowiąca załącznik do regulaminu oraz
imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
3. Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Edukacji
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec
w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019 r. W przypadku listu decyduje data
stempla pocztowego.
Ważne! Bohater pracy powinien być postacią rzeczywistą, żyjącą, znaną osobiście
autorowi.

Zadania Powiatowej Komisji Konkursowej
1.
2.
3.
4.
5.

PKK jest powoływana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu.
PKK dokona weryfikacji prac (etap szkolny) do 25 kwietnia 2019 r.
PKK oceni prace etapu powiatowego.
Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu ostatecznie zatwierdza wyniki prac PKK.
Wyniki zostaną wysłane do szkół drogą internetową.
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Laureaci etapu powiatowego, nagrody
1. Powiatowa Komisja Konkursowa wyłoni dziewięciu laureatów – po trzech w każdej
kategorii wiekowej.
2. Organizatorzy przewidują nagrody.
3. Najlepsze prace zostaną opublikowane.
4. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas Gali w czerwcu 2019 r.

Autorka konkursu
mgr Krystyna Raszka

Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu
mgr Cezariusz Rudyk
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Załącznik do regulaminu konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………….……..…………
dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia
Kadr w Bolesławcu (zgodnie z Rozporządzeniem 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 – ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).
…………………………………

………………………….
(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie osiągnięć oraz wizerunku mojego dziecka: ……………………………
w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez PCEiKK w mediach oraz na stronie
internetowej, profilach internetowych zarządzanych przez PCEiKK (Facebook) w celu informacji
i promocji.
…………………………………

………………………….
(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Powiatowe Centrum Edukacji
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec.
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
w Bolesławcu jest Mariusz Mendocha (e-mail: iod1@powiatboleslawiecki.pl, tel. 75 612 17 95)
3. Dane Pani/Pana dziecka osobowe przetwarzane będą przez Powiatowe Centrum Edukacji
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: art. 6 ust. 1
lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres
podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

…………………………………

………………………….
(miejscowość, data)

(podpis)
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