REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH
POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
„ZAWÓD MOICH MARZEŃ”
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego
w Gdańsku, ul. Radarowa 26, 80 – 298 Gdańsk, tel. (58) 349-56-69,
adres e-mail: sekretariat@sp82.edu.gdansk.pl

Celem konkursu jest:
- stworzenie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości osiągania sukcesów
na poziomie międzyszkolnym
- wyrażenie swoich marzeń za pomocą środków plastycznych
- zainicjonowanie rozmów ucznia z rodzicami, nauczycielami, wychowawcą na temat swojej
przyszłości
- współpraca środowisk szkolnych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(rozumianych jako osoby z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, spektrum autyzmu,
afazją, niedostosowaniem społecznym, uczniowie słabowidzący, niewidomi, słabosłyszący,
niesłyszący) szkół podstawowych w Gdańsku.

Zadanie konkursowe:
Uczniowie w formie plastycznej mają przedstawić zawód, jaki chcieliby wykonywać w
przyszłości.

Prace będą oceniane w grupach wiekowych:
- Uczniowie klas I- III
- Uczniowie klas IV - VI

Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką:
•
•

forma płaska (format A4/A3)
forma przestrzenna

Kryteria oceny prac:
•
•
•
•
•

samodzielność
pomysłowość
stopień zaangażowania w wykonania pracy
technikę
estetykę

Na odwrocie pracy należy podać następujące informacje:
•
•
•
•
•

imię i nazwisko ucznia
klasa oraz wiek autora
rodzaj niepełnosprawności dziecka
nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu i adresem e-mail
imię i nazwisko nauczyciela wraz z e-mailem (służbowym)

Razem z pracą należy załączyć oświadczenie i zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, dołączone do regulaminu.

Sposoby dostarczenia prac:
- dostarczenie osobiste do sekretariatu szkoły
- dostarczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Szkołą Podstawowa nr 82
im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, ul Radarowa 26, 80-298 Gdańsk – z dopiskiem
„Zawód moich marzeń”

Prace konkursowe należy dostarczyć do 11.02.2022 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28.02.2022 roku. Do tego dnia zostanie rozesłana
informacja drogą mailową o wynikach konkursu oraz sposobie wręczenia nagród.

Wszystkie nadesłane prace mogą ukazać się na facebooku Szkoły Podstawowej nr 82
im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, oraz na stronie szkoły.

W razie pytań zachęcam do kontaktu:
Łukasz Chmielewski: l.chmielewski@sp82.edu.gdansk.pl
Aneta Górska: a,gorska@sp82.edu.gdansk.pl

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/podpisana

………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko prawnego opiekuna ucznia)
……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem międzyszkolnego konkursu
„Zawód moich marzeń”, akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na udział nieletniego syna/córki ucznia/uczennicy klasy ………………..
szkoły …………………………………………………………………………………….
w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Zawód moich marzeń” organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 82 w Gdańsku im. prof. Jana Czochralskiego, ul Radarowa 26,
80 – 298 Gdańsk zwanym dalej Organizatorem.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy
konkursowej na Organizatora i jednocześnie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka „imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły” przez
Organizatora konkursu w celu umożliwienia udziału w konkursie, który rozbudza ekspresje
plastyczne dzieci i młodzieży. Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili
mam prawo do jej wycofania.

………………………………………………………………………………………………
(Data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Informacja wynikająca z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”).

