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XV II „Mały” 
Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski 

 
  ,, Eko – znaczy zdrowo”   

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  

w Busku - Zdroju 
 

zaprasza uczniów klas „0”, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów do wzięcia udziału  

w XVII edycji konkursu recytatorskiego dla najmłodszych. 

 

REGULAMIN 

na rok szkolny 2019/2020. 
Cele konkursu: 

 Popularyzacja literatury dziecięcej.  

 Rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności. 

 Rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej. 

 Doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, kształcenie odwagi i śmiałości. 

 Doskonalenie prawidłowego interpretowania utworu. 

 Podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa. 

 Promowanie działań i postaw proekologicznych. 

 Uświadomienie konieczności respektowania reguł konkursu. 

 Integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek. 

 

Tematyka: 

Dowolny dobór utworów z całego bogactwa poezji dla dzieci i młodzieży,                                        

a także twórczość własna. 

 

Uczestnicy:  

Do konkursu przystępują uczniowie klas „0” – I – II – III Przedszkoli i Szkół 

Podstawowych z Gmin: 

 Busko-Zdrój 

 Chmielnik 

 Gnojno 

 Kazimierza Wielka 
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 Nowy Korczyn 

 Opatowiec 

 Pacanów 

 Pińczów  

 Solec - Zdrój 

 Stopnica 

 Tuczępy 

 Wiślica 

 

Warunki konkursu: 

Każda gmina wyznacza miejsce eliminacji gminnych. 

Uczestnicy w konkursach gminnym i powiatowym podzieleni będą na dwie grupy 

wiekowe: 

1. dzieci z klasy „0” i  I. 

2. dzieci z klas II i III. 

    3.  każdy uczestnik zaprezentuje jeden utwór w  wyznaczonym czasie do 5 minut 

 

Etapy konkursu: 

 

I etap – szkolny przeprowadzony w poszczególnych placówkach (szkołach, 

przedszkolach). 

 

II etap – gminny, w którym biorą udział uczniowie ze szkół i przedszkoli w danej 

Gminie: 

Komisja Gminna wyłoni z każdej grupy wiekowej uczniów, którzy najlepiej 

zaprezentowali swoje wiersze i zakwalifikuje ich do III etapu -finałowego. 

 Gmina, w której znajduje się do 5 placówek - 2 uczniów z każdej grupy wiekowej. 

 Gmina, w której znajduje się powyżej 5 placówek - 3 uczniów z każdej grupy 

wiekowej. 

Komplet dokumentacji z eliminacji gminnych ( protokół, zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych prosimy składać do PODiDN w Busku - Zdroju w terminie do 

30.04.2020 r. 

 

III etap – finałowy - powiatowy:  

 Konkurs finałowy odbędzie się w maju 2020 r. Informacje o terminie i miejscu 

etapu finałowego zostaną przekazane koordynatorom gminnym z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka 

www.podidnbusko.pl 

 Uczniowie będą prezentować wybrany utwór zgodnie z porządkiem alfabetycznym 

przygotowanych list uczestników.  

 W pierwszej kolejności wystąpią dzieci z klas „0” i I, następnie z klas II -  III. 

 Dzieci podają tytuł wiersza. 

 

Kryteria oceny: 

 odpowiedni dobór tekstu,  

http://www.podidnbusko.pl/
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 staranne pamięciowe opanowanie tekstu, 

 intonacja i modulacja głosu, 

 interpunkcja, artykulacja, 

 tempo recytacji, 

 zachowanie „ram czasowych”, 

 postawa recytatora, 

 strój szkolny, 

 ogólne wrażenie estetyczne. 

 

Patronat medialny: „Buski Kwartalnik Edukacyjny”, „Moje Ponidzie”. 

 

Dodatkowe informacje: 

 W konkursie finałowym wezmą udział uczniowie wyłonieni w eliminacjach gminnych.  

 Wszystkich uczestników oceniać będzie profesjonalne jury. 

 Koordynatorów Gminnych prosimy o składanie kompletu dokumentacji do 

30.04.2020 r. według załączonego wzoru na adres:  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 

28 – 100 Busko-Zdrój 

al. Mickiewicza 21. 

lub e-mailem: podidn@busko.internetdsl.pl.  

bądź faksem:  (41) 378 18 56.  

 Szkoły biorące udział w konkursie zobligowane są do uzyskania zgody od rodzica lub 

opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział  

w konkursie – w załączeniu wzór oświadczenia, które należy dołączyć do formularza 

zgłoszeniowego. 

 Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie PODiDN. 

 Na dzieci czekają nagrody. 

 W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu konkursu, zapraszamy gminnych 

koordynatorów „recytatorskich talentów” do PODiDN na spotkanie, o którym 

zostaną Państwo poinformowani.   

 Termin spotkania koordynatorów gminnych zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej Ośrodka www.podidnbusko.pl.  

 Informacji na temat przygotowań do konkursu udzielają nauczyciele konsultanci:  

          Lidia Soja tel. 605 362 844 

          Agnieszka Kaszewska tel. 509 596 856 

 

 

                                                           Zapraszamy do udziału ! 

 

 

 

mailto:podidn@busko.internetdsl.pl.
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                  PROTOKÓŁ 
          z eliminacji gminnych 

 

XVII „Małego” 
 Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego 

 

,, Eko – znaczy zdrowo”   
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 

Dnia …………………….. 2020 r. w Szkole Podstawowej w ……………………………….…………………… 

odbył się Gminny konkurs kończący zmagania uczestników z klas 0-III  

Szkół Podstawowych/Przedszkoli w Gminie………………………………………………………..…..……..….. 

 

 Szkoła Podstawowa/Przedszkole w…………………………………………………….………. 

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

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

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

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

 

(proszę wymienić wszystkie placówki biorące udział w konkursie gminnym) 

 

Rywalizowało między sobą ………………….…. uczestników w 2 kategoriach wiekowych: 

Klasy: 0 - I ………….…..….uczniów  

Klasy: II – III………….….. uczniów 

 

Do XVII finałowego etapu konkursu zakwalifikowali się: 

 

Kategoria I: klasy 0 - I 

I - miejsce zajęła (zajął) – osobno proszę podać następujące dane dziecka  

i nauczyciela: 

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………..…….……….………… 

klasa…………………………………………………………......................................................................................... 

ze szkoły/przedszkola w……………………………………………………………………………….……………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela dziecka……………………………………………..……………………………………….. 

Autor i tytuł wiersza…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II - miejsce zajęła (zajął) – osobno proszę podać następujące dane dziecka  

i nauczyciela: 
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Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………..…….……….………… 

klasa…………………………………………………………......................................................................................... 

ze szkoły/przedszkola w……………………………………………………………………………….……………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela dziecka……………………………………………..……………………………………….. 

Autor i tytuł wiersza…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

III - miejsce zajęła (zajął) – osobno proszę podać następujące dane dziecka  

i nauczyciela: 

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………..…….……….………… 

klasa…………………………………………………………......................................................................................... 

ze szkoły/przedszkola w……………………………………………………………………………….……………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela dziecka……………………………………………..……………………………………….. 

Autor i tytuł wiersza…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kategoria II: klasy II-III 

 

I - miejsce zajęła (zajął) – osobno proszę podać następujące dane dziecka  

i nauczyciela:  

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………..…….……….………… 

klasa…………………………………………………………......................................................................................... 

ze szkoły/przedszkola w……………………………………………………………………………….……………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela dziecka……………………………………………..……………………………………….. 

Autor i tytuł wiersza…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II - miejsce zajęła (zajął) – osobno proszę podać następujące dane dziecka  

i nauczyciela:  

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………..…….……….………… 

klasa…………………………………………………………......................................................................................... 

ze szkoły/przedszkola w……………………………………………………………………………….……………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela dziecka……………………………………………..……………………………………….. 

Autor i tytuł wiersza…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

III - miejsce zajęła (zajął) – osobno proszę podać następujące dane dziecka  

i nauczyciela:  

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………..…….……….………… 

klasa…………………………………………………………......................................................................................... 

ze szkoły/przedszkola w……………………………………………………………………………….……………………………. 
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Imię i nazwisko nauczyciela dziecka……………………………………………..……………………………………….. 

Autor i tytuł wiersza…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ogółem do 6 dzieci. 

 

Podpisy jury:                                                     

………………………………………………………………..……………. 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….... 

                 

Koordynator Gminnego Konkursu Recytatorskiego………………………………………………………………… 

 

 

Podpis Dyrektora Szkoły, w której odbył się konkurs Gminny………………………………………..……                  

                                                                                                          

 

                                                                                                   

 

                                                                                                   Dziękujemy ! 
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Busko-Zdrój, data ………………………………… 
……………………………………………………………………….……… 
        Nazwisko i imię udzielającego zgody 

 
 
 
 

Zgoda na udział w konkursie/turnieju organizowanym  
przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  

w Busku-Zdroju oraz na przetwarzanie i publikację danych osobowych/wizerunku uczestnika 
konkursu/turnieju  

 
 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka          

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

(imię i nazwisko dziecka) 
        

  ucznia/uczennicy 
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………………….
.……..  

(nazwa szkoły i klasa) 
 

 w konkursie 
 

XVII  "Małym" Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim  
(nazwa konkursu) 

 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju  
pod patronatem Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach Filia w Busku-Zdroju w Busku-Zdroju 

 
 
 

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

                                                                                                                                     (podpis) 
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…………………….……………………………………………..                           ............ …………………….………………                      
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu)                                                                         (miejscowość, data) 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Czy wyrażasz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana*  syna/córki  *przez Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa i Doskonalenie Nauczycieli w Busku--Zdroju reprezentowany przez Dyrektora, w zakresie obejmującym: imię 
i nazwisko, klasa, szkoła oraz wizerunek 

 
TAK NIE 

 

Dane osobowe wykorzystane zostaną w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego a także celem 
prowadzenia przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenie Nauczycieli w Busku--Zdroju działań informacyjnych i 
promujących Ośrodek: 

  TAK    NIE 
         -  na stronie internetowej Ośrodka    

  
         -  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju   

 
          - w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym   

 
         -  w innych broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez Ośrodek. 

 
 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody 
 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.. 

 
 

……………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                  podpis osoby wyrażającej zgodę  

Klauzula informacyjna  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane jako 
RODO, informuję, iż: 

1. administratorem danych osobowych Pani/Pana* syna/córki* jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 
w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy alei Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41-378-18-
56, e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl, 

2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
danych osobowych pod numerem tel. 41-370-50-27 lub adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl,  

3. dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem Pani/Pana* syna/córki* w Konkursie  Recytatorskim, w celach  

i w zakresie określonym zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
4. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 

4.1 prawo dostępu do swoich danych, 
4.2 prawo do ich sprostowania, 
4.3 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacjach kiedy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi 
sprawdzić prawidłowość tych danych;  

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając 
w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane 
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
4.4 prawo do przeniesienia danych jeżeli przetwarzanie dokonywane jest w sposób zautomatyzowany i odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

5. w przypadku kiedy administrator przetwarza dane osobowe w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 
Warszawa. 

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie jednak danych w zakresie wymaganym przez administratora może 

skutkować nie dopuszczeniem do udziału w Konkursie  Recytatorskim, 
7. dane będą przechowywane przez okres organizacji i przeprowadzenia Konkursu  Recytatorskiego a po tym czasie przez 

okres prowadzenia działań informująco-promujących lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a po tym okresie 
będą przechowywane celem realizacji ciążącego na administratorze obowiązku archiwizacji zgodnie z kategorią archiwalną 
określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-
Zdroju 

8. dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą 
poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 


