
 
 

R E G U L A M I N  
  

XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

GRAMATYCZNO-ORTOGRAFICZNEGO 
IM. KS. ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO 

 
I Organizacja konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Czerniejewie. 

2. Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować 

na adres: Szkoła Podstawowa w Czerniejewie, 62-250 Czerniejewo, ul. 

Szkolna 3, tel.: 061/4291340; e-mail: zsp@czerniejewo.pl 

 

II Cele konkursu: 
 

• rozpowszechnianie wiedzy polonistycznej z zakresu gramatyki i 

ortografii wśród dzieci i młodzieży oraz inspirowanie i dalszy rozwój 

zainteresowań naszym ojczystym językiem, 

• odkrywanie talentów polonistycznych wśród uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, 

• kształtowanie i rozwijanie uczuć patriotycznych związanych z 

poznaniem sylwetki twórcy polskiej gramatyki ks. Onufrego 

Kopczyńskiego, 

• ukierunkowanie i rozbudzenie wśród młodzieży ambicji i woli 

szlachetnej rywalizacji.  



III Komisje konkursowe, tryb ich powoływania i ich zadania 

 

Konkurs przeprowadzają: 

1. Na etapie szkolnym – Szkolna Komisja Konkursowa. 

a) Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły.  

Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej jest z urzędu dyrektor 

szkoły lub jego zastępca. 

b) Szkolna Komisja Konkursowa: 

• przygotowuje zestaw zadań konkursowych, 

• przeprowadza etap szkolny konkursu, 

• ocenia prace uczniów, 

• wyłania dwóch najlepszych uczestników konkursu ze szkoły 

podstawowej i dwóch z gimnazjum, 

• sporządza protokół z eliminacji szkolnego konkursu. Za przygotowanie 

i przesłanie protokołu z etapu szkolnego odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej.  

 

2. Na etapie finału ogólnopolskiego – Komisja Konkursowa, powołana przez 

dyrektora SP w Czerniejewie. 

Ogólnopolska Komisja Konkursowa: 

• przygotowuje zestawy testów ortograficzno-gramatycznych z podziałem  

na dwie kategorie wiekowe: kl. IV – VI szkoły podstawowej, klasy VII – 

VIII, 

Zadania konkursowe obejmują zagadnienia z kształcenia językowego 

przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej; nie wykraczają poza 

ich zakres. 

• ocenia prace konkursowe,  

• określa zasady i kryteria oceniania dla etapu finałowego ww. 

konkursu, 

• kompletuje dokumentację z przebiegu konkursu. 

 



IV Organizacja poszczególnych etapów konkursu 

 

1. Eliminacje szkolne przeprowadza się w formie pisemnej. Zestaw zadań 

powinien sprawdzać wiedzę z gramatyki i ortografii. 

2. Zgłoszenia do etapu ogólnopolskiego szkoły przesyłają do dnia 12 maja 

2023 roku. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników z 

każdej kategorii wiekowej: kl. IV-VI; VII- VIII. Szkolna Komisja Konkursowa 

zgłasza uczniów do kolejnego etapu konkursu, przesyłając kartę zgłoszenia 

(poniżej). 

 

3. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: 

Szkoła Podstawowa w Czerniejewie 

ul. Szkolna 3 

62-250 Czerniejewo  

z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny im. ks. 

Onufrego Kopczyńskiego 

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, 

nazwisko opiekuna, klasa  i nazwa i adres szkoły, nr telefonu kontaktowego, adres e-

mail, województwo. 

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia o następującej treści:  

„Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, 

w szczególności informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową w Czerniejewie i wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane 

jako „RODO”) w zakresie: imienia i nazwiska uczestnika, nazwiska opiekuna, nr 

telefonu kontaktowego, adresu e-mail w celu uczestnictwa w XI Ogólnopolskim 

Konkursie Gramatyczno-Ortograficznym.” 

oraz opcjonalnie 



„Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku uczestnika 

konkursu utrwalonego podczas rozstrzygnięcia „XI Ogólnopolskiego Konkursu 

Gramatyczno-Ortograficznego", na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych (Facebook) organizatorów konkursu, a także w lokalnych mediach i 

na stronach internetowych organu prowadzącego (Gminy Czerniejewo)”. 

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez opiekuna prawnego osoby małoletniej. 

Wzór oświadczenia poniżej. 

 

 

4. Finał konkursu  odbędzie się 02 czerwca 2023 r. w  Szkole 

Podstawowej, w Czerniejewie. Będzie mieć charakter pracy pisemnej – 

uczestnicy będą rozwiązywać test ortograficzno – gramatyczny.  

 

Szczegółowy program zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej: 

www.czerniejewo.org  

 

V Ogłaszanie i zatwierdzanie wyników 
 

Oficjalne wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego im. 

ks. Onufrego Kopczyńskiego zostaną ogłoszone po zakończeniu zmagań 

konkursowych, tj. 02 czerwca 2023 r. 

VI  Nagradzanie uczestników konkursu 
 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnika oraz 

okolicznościowe znaczki Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno - 

Ortograficznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. Laureaci obdarowani zostaną 

atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników  

i ich opiekunów. 

 

 VII Dokumentacja i sposób jej przechowywania 
 

http://www.czerniejewo.org/


1. Dokumentacja z przebiegu prac  Komisji Konkursowej przechowywana jest 

w SP w Czerniejewie.  

2. Dokumentacja z eliminacji szkolnych przechowywana jest na terenie 

poszczególnych szkół. 

VIII Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(określane jako „RODO”) Organizator informuję, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z siedzibą w Czerniejewie, ul. 

Szkolna 3, 62-250 Czerniejewo, e-mail: zsp@czerniejewo.pl 

Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej w Czerniejewie pod adresem e-

mail: iod@lesny.com.pl 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie 

Gramatyczno-Ortograficznym w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO). 

Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu. Przysługuje Pani/Panu 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu 

przeprowadzenia powyższego konkursu. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie 

będzie możliwy Pana/Pani  udział w konkursie. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub profilowaniu. 

 

 
 

Szczegółowych informacji udzielają: 

Anita Kasperczak – tel. 514 720 613 

Henryk Czarnecki – tel. 508318402 

mailto:iod@lesny.com.pl


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

                                                                                                                            (miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE  
opiekuna prawnego (rodziców) 

XI Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny 

 „Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, 

w szczególności informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową w Czerniejewie i wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka………………………………..(imię i nazwisko) zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (określane 

jako „RODO”) w zakresie: imienia i nazwiska uczestnika, klasa, szkoła w celu 

uczestnictwa w XI Ogólnopolskim Konkursie Gramatyczno-Ortograficznym.” 

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

                                                                                      (podpis rodzica) 

oraz „Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka 

uczestnika konkursu utrwalonego podczas rozstrzygnięcia „XI Ogólnopolskiego 

Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego", na stronach internetowych i profilach w 

portalach społecznościowych (Facebook) organizatorów konkursu, a także w lokalnych 

mediach i na stronach internetowych organu prowadzącego (Gminy Czerniejewo)”. 

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

                                                                                      (podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 



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

                                                                                                                            (miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE  
opiekuna uczniów 

XI Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny 

„Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, 

w szczególności informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową w Czerniejewie i wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”) w zakresie: 

imienia i nazwiska, nr telefonu kontaktowego, adresu e-mail w celu uczestnictwa w XI 

Ogólnopolskim Konkursie Gramatyczno-Ortograficznym.” 

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

                                                      podpis 

oraz „Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów mojego wizerunku 

utrwalonego podczas rozstrzygnięcia „XI Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno-

Ortograficznego", na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych 

(Facebook) organizatorów konkursu, a także w lokalnych mediach i na stronach 

internetowych organu prowadzącego (Gminy Czerniejewo)”. 

 

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

                                                      podpis 

 

 

 

 

 



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

         (pieczątka szkoły)                                                                                                               (miejscowość, data) 

 

 

ZGŁOSZENIE 

uczestników XI Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika klasa 

1   

2   

3   

4   

 

Imię i nazwisko opiekuna uczestników……………………………………………….... 

Tel. kontaktowy opiekuna uczestników……………………………………………. 

e-mail opiekuna uczestników…………………………………………………………….. 

Uwaga: do zgłoszenia należy dołączyć zgody  na przetwarzanie danych osobowych (wzór w 

załączeniu). 

 

 

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

                                                               (dyrektor szkoły) 

 


