
 
 

 
REGULAMIN  

Gminnego Konkursu "Odkrywców talentów" 
organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kruszynie pod patronatem  

Wójta Gminy Wiejskiej Bolesławiec  
 

Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach uzdolnionych, wykazujących szczególne zainteresowanie 
wybraną dziedziną nauki, sztuki czy sportu, prezentujących rozległą wiedzę i umiejętności z różnych obszarów, 
płaszczyzn, dziedzin. 

   
 

§1.    Postanowienia wstępne 
» Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kruszynie pod patronatem Wójta Gminy Bolesławiec 
» I Gminnego Konkurs "Odkrywców talentów" adresowany jest do wszystkich uczniów szkół 

podstawowych, gminy wiejskiej Bolesławiec 
 

§2.  Cele Konkursu: 
1. Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji uczniów: 
2. wyłanianie talentów matematycznych, polonistycznych, plastycznych, informatycznych, sportowych,
 wokalnych, tanecznych i innych; 
3.  poszerzenie wiedzy o treści spoza podstawy programowej, 
4.  rozwijanie zdolności poznawczych , 
5. wzbudzanie tendencji do stałego zwiększania zasobu wiedzy, do poznawania świata, 
6. dokładność, samodzielność, systematyczność i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu 
7. zachowanie się w nietypowych sytuacjach, 
8. wzbudzanie pozytywnych ambicji, 
9. odpowiedzialność za reprezentowanie określonej społeczności, 
10. umiejętność rywalizacji i skutecznego prezentowania swojej wiedzy i swoich umiejętności. 
11. danie możliwości osiągnięcia sukcesu, 
12. stworzenie okazji do promocji szkoły. 
13. promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych; 
14. rozwijanie zainteresowań poznawczych, kreatywności oraz uzdolnień uczniów; 
15. rozwijanie intuicyjnych pomysłów; 
16. wzbudzanie aktywności poznawczej i twórczej; 
17. stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji; 
18. dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu; 
19. wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla; 

§3. Organizacja i etapy konkursu 
 Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach  

 etap klasowy 

 etap szkolny, 

 etap gminny. 
 
 
 
 



§4. Harmonogram konkursów: 
 

E
ta

py
 

klasowy  
wg uznania wychowawców 

szkolny 
do 30.04.2014r. 

gminny 
20.05.2014r. 

» Wszystkie konkursy na etapie klasowym i szkolnym odbywają się na terenie placówki macierzystej 
» Etap gminny odbędzie się w Szkole Podstawowej w Kruszynie 

§5.  Zgłoszenia do konkursów 
1. Placówki zainteresowane uczestnictwem zgłaszają swój akces w konkursie drogą mailową (e-

mail:spkruszyn@poczta.onet.pl) do dnia 29 listopada 2013 r. Akces powinien zawierać: nazwę szkoły, imię 
i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za organizację konkursu w placówce, tel. kontaktowy (załącznik nr 1) 

2. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów 
na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. 

3. Zgłoszenie uczestników do etapu gminnego powinno nastąpić do dnia 10.05.2014r. (załącznik nr 3) 
4. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na 

przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zebrania i 
przechowywania oświadczeń rodziców (załącznik nr 2) 

5. Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia lub nie wyrazili zgody na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych do celów konkursu, nie może uczestniczyć w konkursie. 
  

§6. regulamin konkursu: 

1. Prawo uczestnictwa w konkursie na szczeblu klasowym ma każdy uczeń, który zgłosił swój udział i otrzymał 
akceptację wychowawcy na prezentację ; 

2. Do etapu szkolnego przechodzą maksymalnie trzy osoby z każdej klasy, wyłonione w konkursach klasowych.  
3. Przebieg konkursów na szczeblu klasowym i szkolnym, oraz sposób wyłonienia zwycięzców, organizator etapu 

gminnego, pozostawia każdej placówce  
4. Do etapu gminnego każda placówka wystawia pięć zespołów. Zespół może liczyć od jednej do kilkunastu osób.  
5. W etapie gminnym, każdy zespół będzie miał na przedstawienie swojej prezentacji ((tanecznej wokalnej, 

sprawnościowej, plastycznej i innej w zależności od pomysłu) maksymalnie 2 i pół minuty.  
6. Komisja konkursowa składająca się z pracowników GOKiS-u w Kruszynie oraz przedstawiciela organu 

prowadzącego szkoły na terenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec wyłoni trzech zwycięzców eliminacji gminnych. 
7. Członek komisji konkursowej będzie mógł przyznać każdemu uczestnikowi (zespołowi) od 1 do 5 punktów.  
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia imion i nazwisk finalistów na tablicy ogłoszeń i na 

stronie internetowej szkoły; 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wystawiania prac na wystawie pokonkursowej; 
10. O zasadach i terminach każdego z konkursów mają obowiązek poinformować uczniów nauczyciele - 

wychowawcy. 
11. Fundatorem nagród dla laureatów etapu gminnego jest Wójt Gminy Wiejskiej Bolesławiec. 

§7. Koszty konkursu 
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przeprowadzenia konkursu na etapie klasowym i szkolnym. 
2. Na żadnym etapie nie są pokrywane koszty dojazdu i wyżywienia uczniów i nauczycieli ani koszty związane 

z urlopowaniem nauczycieli. 
 

 

 

 

 

 

              Lider Szkolnego zespołu wspierania uzdolnień               Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie  

                     mgr Marzanna Gal                            mgr Dariusz Kunaszko 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 

 I Gminny Konkurs "Odkrywców talentów" 
organizowany przez Szkołę Podstawową w Kruszynie  

pod patronatem Wójta Gminy Bolesławiec  
 

 

 

             pieczątka szkoły 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO KONKURSU 

 

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

2.  Adres szkoły 
 

kod …………………………………… poczta ……………………………..……………………………………   

ulica …………………………………………….. miejscowość ………….………………………………….. 

gmina ………………………………………powiat ……………….……………………………………………. 

Województwo ……………………………………………….. tel/fax ……………………….……………. 

3.  Imię i nazwisko dyrektora szkoły ………………………………………………………….………. 

4.  Imię i nazwisko opiekuna /opiekunów uczniów biorących udział w konkursie: 

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

- telefon/ e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

5. Miejscowość i data ………………………………………………………………………………………… 

6. Akceptujemy regulamin konkursu 

      Opiekun uczniów                                                                     Dyrektor szkoły 

 

……………………………………..                                                           ……………………………… 
podpis                                          podpis i pieczęć 



 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

„Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 

101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

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

Ucznia ........... klasy Szkoły ......................................................................................................................, 

do celów związanych z udziałem w I Gminnym Konkursie "Odkrywców talentów" oraz publikację jego/jej wizerunku 

na stronie internetowej szkoły 

 

 

 

Data i czytelny podpis rodzica: ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik 3 

IMIENNA LISTA UCZESTNIKÓW DO I GMINNEGO KONKURSU "ODKRYWCÓW TALENTÓW" 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KRUSZYNIE  

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC  
 

l.p imię i nazwisko uczestnika Uwagi ( zespół, duet, indywidualne 
itp.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

 

 

 

 

PIECZĄTKA SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ                                                                                           PODPIS DYREKTORA 


