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REGULAMIN 

Wojewódzkiego konkursu wiedzy „O Polsce wiem wszystko” 

dla uczniów klas drugich szkół podstawowych 

 

Organizator 

 Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6. 

Koordynatorzy: mgr Renata Prusik , mgr Agnieszka Trętowska 

 

Cele: 

 pogłębienie wiadomości o Polsce, poznanie piękna Ziemi Ojczystej; 

 przybliżenie aspektów geograficznych, przyrodniczych i kulturoznawczych Polski;  

 kształtowanie poczucia jedności narodowej i szacunku do symboli narodowych; 

 zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Polsce; 

 stworzenie uczniom możliwości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi; 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, wyłanianie talentów; 

 

Uczestnicy 

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas II szkół podstawowych z terenu województwa 

pomorskiego. 

 

Zasady 

 Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczniów. 

 Najpóźniej do piątku 16 listopada 2018r. – należy przesłać, wyłącznie drogą elektroniczną, 

pisemne zgłoszenie (załącznik) e-mailem:  ag.t@wp.pl   

 Każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. Bez potwierdzenia mailowego 

udział w konkursie nie jest możliwy. Pisemne potwierdzenie jest „biletem wstępu” na 

konkurs. 

 Maksymalna liczba uczestników  to 50 uczniów - decyduje kolejność zgłoszeń.  

 Konkurs odbędzie się w sobotę  24 listopada 2018r. i rozpocznie się o godz. 9:00  

 Każdy uczeń, który zostanie zgłoszony do udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć 

w dniu konkursu wypełnioną „Zgodę” Rodziców / Prawnych Opiekunów (załącznik) na 

przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku na potrzeby Konkursu.  

 Konkurs przebiega bez udziału publiczności.  

mailto:ag.t@wp.pl
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 Uczniowie będą rozwiązywać test z zagadnień dotyczących naszej Ojczyzny i mają na to 

jedną godzinę lekcyjną - 45 minut. 

 Uczestnicy proszeni są o przybycie z przyborami do pisania.   

 Za poprawną odpowiedź będą przyznawane punkty. 

 

Zakres merytoryczny konkursu 

Pytania konkursowe obejmują tematykę z zakresu różnych edukacji, zawierając treści podstawy 

programowej. 

 Symbole Polski.  

 Władza w Polsce.  

 Znani Polacy. 

 Polskie  legendy (Wars i Sawa, Legenda o Poznańskich Koziołkach, Legenda o Czechu, Lechu i 

Rusie, Legenda o Hejnale Mariackim,).  

 Mapa Polski, kierunki na mapie. Sąsiedzi Polski. 

 Najważniejsze wydarzenia historyczne. 

 

Ogłoszenie wyników, nagrody 

 Sprawdzanie prac konkursowych zostanie zakończone do dnia 15 grudnia 2018r. 

 Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły 

http://www.sp12gdansk.szkolnastrona.pl/index.php   

 Zwycięscy zostaną poinformowani mailowo. 

Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 Po ogłoszeniu wyników, nagrody będą do odebrania w szkole do 31.12.2018r.   

 Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą elektroniczną na adres ag.t@wp.pl   

 

 

 
Zachęcamy do udziału w Konkursie 

Organizatorzy 
 
 
 

http://www.sp12gdansk.szkolnastrona.pl/index.php
mailto:ag.t@wp.pl
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Załączniki 
I. Karta zgłoszenia 

Wojewódzki konkurs wiedzy „O Polsce wiem wszystko” 
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 w Gdańsku. 

 
 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………….. 

Adres………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna uczestników:…………………………………………… 

Kontakt do opiekuna:  

telefon: ………………………………………………………………….  

e – mail: …………………………………………………………………  

 Imiona i nazwiska uczestników:  

1 ……………………………………….………………………………..….  

2. …………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………... 
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II. Zgoda prawnych opiekunów 
ZGODA 

 
 
Uczeń/uczennica   ……………………………………………………………………………………………….………  

imię i nazwisko dziecka 

 
Szkoła ………………………………………………………………………………………………………………  

nazwa szkoły 

 

Wszystkie podane przez Państwa informacje służą zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa dziecka i prawidłowego przebiegu 

zajęć dydaktyczno– wychowawczych. Są objęte tajemnicą zawodową i są tylko do wiadomości nauczycieli pracujących w 

szkole. 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Art.6 ust. 1 a) RODO. 

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych wyżej oraz wizerunku (tj.: imię, nazwisko) przez 

Szkołę Podstawową nr 12, ul. Człuchowska 6 80-180 Gdańsk, zgodnie z Art. 6 ust. 1a) RODO z 2016 r., wyłącznie w celu 

prawidłowego przebiegu Wojewódzkiego konkursu wiedzy „O Polsce wiem wszystko”. Czas przetwarzania Pana /Pani danych 

nie będzie dłuższy niż okres świadczenia usługi lub do czasu wycofania tej zgody. 

□ TAK              □ NIE  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku, natomiast kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

dostępny jest pod adresem email: inspector.odo@gmail.com 

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż okres świadczenia usługi lub do czasu wycofania tej zgody. 

3. Dane nie będą udostępniane innym zew. podmiotom. 

4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji w/w konkursu i akceptuję jego 
postanowienia. 
  
 
 
………....................., dnia ………..…………                                                                  ……………………….………………… 

podpis Rodzica / Prawnego Opiekuna 


