
 

 

V POWIATOWY TURNIEJ JĘZYKOZNAWCZY 

 

 

 

 

REGULAMIN 
 

I Założenia ogólne 

• Organizatorem V Powiatowego Turnieju Językoznawczego „Po prostu – po polsku!” jest 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w 

Olecku. 

• Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przeprowadzenie konkursu z ramienia 

organizatora są Agnieszka Gryniewicz-Dębkowska i Mariola Zdancewicz. 

• Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  

z powiatu oleckiego. 

 

II Cele turnieju 

• doskonalenie sprawności posługiwania się polszczyzną w mowie i piśmie; 

• popularyzowanie wiedzy o języku polskim; 

• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań  uczniów językiem ojczystym; 

• pogłębianie wiedzy z zakresu językoznawstwa; 

• rozwijanie kluczowych kompetencji związanych z poprawnym posługiwaniem  

się językiem polskim;  

• propagowanie wśród uczniów zagadnień  kultury języka polskiego; 

• uwrażliwienie na poprawność gramatyczną oraz ortograficzną; 

• zachęta do pięknego wypowiadania się na co dzień; 

• promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie; 

• zaszczepienie i pogłębienie nawyków poprawności językowej; 

• nawiązanie współpracy ze szkołami z regionu, wymiana doświadczeń  

i dobrych praktyk; 



 

 

• motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy  

z uczniem zdolnym. 

III Regulamin turnieju 

• Adresatami konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych  

z powiatu oleckiego.  

• Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

I etap – eliminacje szkolne – przeprowadza szkoła tak, aby wyłonić jedną  

3-osobową drużynę do reprezentowania szkoły. Informację o wynikach I etapu należy 

przesłać według załączonego wzoru do 3 marca 2023 r. na adres organizatora.  

II etap – etap powiatowy – II etap konkursu ma charakter turnieju, podczas którego 

uczniowie będą musieli wykazać się umiejętnościami sprawdzanymi  

na egzaminie ósmoklasisty z zakresu nauki o języku. 

• Zakres merytoryczny: 

Działy językoznawstwa: fonetyka, fleksja, składnia, słowotwórstwo, 

leksykologia – zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego  

dla szkoły podstawowej z przedmiotu język polski. 

IV Termin turnieju 

Turniej odbędzie się 10 marca 2023 r., godz. 11:00 w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego  

w Olecku, Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko. 

V Nagrody  

Dla uczestników V Powiatowego Turnieju Językoznawczego zostaną przygotowane atrakcyjne 

nagrody. Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział w turnieju. 

VI Postanowienia końcowe 

• Finalistów obowiązuje skromny strój galowy. 

• Podczas turnieju nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, jakichkolwiek urządzeń 

elektronicznych (telefony, notesy, słowniki elektroniczne itp.). 

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi tego samego dnia, po zakończeniu 

wszystkich konkurencji i podliczeniu punktów przez Jury konkursowe. 

 



 

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 3 marca 2023 r.  

na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 

os. Siejnik I 14 

19-400 Olecko 

 

lub drogą elektroniczną: 

e-mail: sp4@sp4.olecko.pl 

 

tel. (87) 523 91 00 

 

osoby odpowiedzialne:  

Mariola Zdancewicz – zdancewiczm@sp4.olecko.pl 

Agnieszka Gryniewicz-Dębkowska – gryniewicza@sp4.olecko.pl 

 

 

 

  

 

 

 

Agnieszka Gryniewicz-Dębkowska 

Mariola Zdancewicz 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO UDZIAŁU  

W V POWIATOWYM TURNIEJU JĘZYKOZNAWCZYM  

„PO PROSTU – PO POLSKU!” 

Pełna nazwa 

szkoły 

 

Miejscowość  

Adres szkoły  

Telefon/ 

fax 
 

Adres e-mail  

Osoba 

odpowiedzialna 

do kontaktu 

 

 

Do finału turnieju zostali zakwalifikowani:  

 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nauczyciel przygotowujący 

1.    

2.    

3.    

 

   

 

  Opiekun:                           Dyrektor: 

 

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

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych 
mojego dziecka dotyczących imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanej szkoły i klasy oraz uzyskanych 
wyników w „V Powiatowym Turnieju Językoznawczym „Po prostu – po polsku!” organizowanym  
przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku 

 

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

/imię i nazwisko dziecka/ 

 

……………………………………….….………………………………………. 

/data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych/ 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka  
 
 

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

/imię i nazwisko dziecka/ 

 
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku www.sp4.olecko.pl, na łamach lokalnej prasy, stronie 
internetowej www.olecko.wm.pl.                                                                                                                                                                                                                
Jestem świadoma/świadomy, że przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z klauzulą 
informacyjną.  

 

……………………………………….….………………………………………. 

/data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

http://www.sp4.olecko.pl/
http://www.olecko.wm.pl/


 

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów biorących udział w V Powiatowym Turnieju 

Językoznawczym „Po prostu – po polsku!”  jest: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku  

Osiedle Siejnik I 14 19-400 Olecko reprezentowana przez dyrektora – Stanisława Kopyckiego, zwana 

dalej „Administratorem”. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 

pod numerem telefonu: 730-220-784  lub adresem email: kontakt@wbsystem.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych uczniów jest art. 6 ust. 1 lit. a i c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 

r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej zwane RODO, w związku z realizacją przepisów: 

a. art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 

z późn. zm.), 

b. § 12 ust 1 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku 

– dla których przetwarzanie danych jest niezbędne. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji V Powiatowego Turnieju Językoznawczego 

„Po prostu – po polsku!. Podanie danych osobowych uczniów i wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych na potrzeby organizacji konkursu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych i brak zgody 

na ich przetwarzanie uniemożliwia uczniom udział w konkursie. 

5. Administrator może udostępnić dane osobowe uczestników konkursu innym podmiotom – mogą 

być opublikowane na łamach lokalnej prasy, na stronie internetowej www.olecko.wm.pl, na stronie 

internetowej szkoły www.sp4.olecko.pl oraz na portalu społecznościowym szkoły (fanpage). 

6. Uczestnik konkursu ma prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, 

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• przenoszenia danych 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

7.  Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe uczestników konkursów będą przechowywane przez okres 5 lat. 

9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji 

międzynarodowej. 

http://www.olecko.wm.pl/

