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Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana 

Pawła II w Łańcucie serdecznie zapraszają uczniów klas trzecich 
oraz szóstych Państwa szkoły do wzięcia udziału w XI edycji 
Międzyszkolnego Powiatowego Konkursu „Prymus”. 
 

 
W załączeniu:  
 

Regulamin konkursu 
Karta zgłoszenia 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO POWIATOWEGO 

KONKURSU „PRYMUS” 
 

 

I. CELE KONKURSU 
 

1. Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

2. Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań ortografią, kulturą krajów anglojęzycznych, matematyką.  

3. Nawiązanie przez uczniów kontaktów z rówieśnikami ze szkół powiatowych.  

4. Doskonalenie  świadomego i celowego stosowania zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych. 

5. Doskonalenie znajomości języka angielskiego i wykorzystywanie jej do zdobywania informacji. 

6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

7. Wdrażanie do logicznego myślenia. 

8. Wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym. 

 

II. ORGANIZATORZY KONKURSU 
 

Organizatorem konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie.  

 

III. ADRESACI KONKURSU 
 

 Konkurs jest adresowany do uczniów klas trzecich oraz szóstych szkół podstawowych powiatu 

łańcuckiego.  

 Każda szkoła do poszczególnych części konkursu może zgłosić tylu uczestników, ile ma oddziałów 

klas trzecich i szóstych. 

 Jeden uczeń może wziąć udział we wszystkich trzech częściach konkursu. 

 

IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
 

 Szkoła, która chce wziąć udział w konkursie, powinna przesłać uzupełnioną kartę zgłoszenia 

(zał. 1) na adres Szkoły Podstawowej nr 4 w Łańcucie lub faksem (17-225-00-80) z dopiskiem 

"Prymus” do 13 marca 2020 r. 

 Rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu. Zgodę (zał. 2) należy 

dostarczyć w dniu konkursu. 

 

V. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU 
 

Konkurs odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łańcucie 20 marca 2020 r. (w piątek)              

o godzinie: 
 

 900  konkurs z języka polskiego  

 1000  konkurs z matematyki  

 1100  konkurs z języka angielskiego 

 

 



VI. FORMA KONKURSU ORAZ WYMAGANIA KONKURSOWE 
 
 

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas trzecich oraz uczniowie klas 

szóstych.  
 

 Konkurs obejmuje następujące przedmioty: 

 język polski 

 matematykę 

 język angielski 
 

 Konkurs z każdego wyżej wymienionego przedmiotu trwa 45 minut. 

 

 Konkurs z języka polskiego ma formę testu ortograficznego. Uczestników konkursu obowiązuje 

znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętność stosowania tej wiedzy             

w praktyce.  
 

 Zakres wymagań dla uczniów klas trzecich: 
- pisownia wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h, 

- stosowanie wielkiej litery (w zapisie tytułów, nazw geograficznych, imion i nazwisk) 

- użycie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania i przecinków przy wyliczaniu. 
 

 Zakres wymagań dla uczniów klas szóstych: 
- pisownia wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h, 

- pisownia wyrazów z ą, ę, om, em, on, en, 

- pisownia małą i wielką literą, 

- pisownia: -ji, -ii, -i w niektórych formach rzeczowników, 

- pisownia partykuł: nie i by z różnymi częściami mowy,  

- pisownia przymiotników złożonych, 

- pisownia przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych, 

- pisownia przedrostków,  

- użycie przecinka w zdaniach pojedynczych i złożonych, 

- zastosowanie rożnych znaków interpunkcyjnych w zapisie dialogu. 
 

 

 Konkurs matematyczny ma formę pisemną i polega na samodzielnym rozwiązywaniu kilku 

zadań otwartych (sprawdzających umiejętność logicznego myślenia). Uczestników konkursu 

obowiązuje znajomość materiału programowego klasy trzeciej lub szóstej. 
 

Uwaga! W czasie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów. 
 

 

 Konkurs z języka angielskiego ma formę testu leksykalno-gramatycznego oraz czytania                   

ze zrozumieniem w języku angielskim i składa się z zadań zamkniętych i otwartych.  

 

 Zakres materiału dla uczniów klas trzecich: 
 

1. Słownictwo 

Tematem przewodnim konkursu będą dwa bloki tematyczne DOM (np. elementy domu, 

pomieszczenia, wyposażenie, meble) oraz ŻYCIE RODZINNE i TOWARZYSKIE                          

(np. członkowie rodziny, przyjaciele, codzienne czynności, formy spędzania czasu 

wolnego). W treści zadań mogą jednak pojawić się również takie zagadnienia jak kolory, 

liczebniki  (0-100), dni tygodnia, godziny itp. 
 

 

 



2. Gramatyka 

Podczas rozwiązywania testu uczniowie powinni wykazać się znajomością następującego 

materiału gramatycznego: 
- zaimki osobowe, 

- przedimki nieokreślone A/AN. 

- czasowniki TO BE, HAVE GOT, CAN, 

- konstrukcja THERE IS/THERE ARE, 

- przyimki miejsca i czasu, 

- liczba mnoga rzeczowników, 

- zaimki dzierżawcze oraz forma dzierżawcza z ’S, 

- zaimki pytające, 

- czas Present Continuous, 

- czas Present Simple, 

- czasowniki po których występuje forma –ing (LIKE, LOVE, HATE). 
 

 Temat konkursu dla uczniów klas szóstych: 
 

"British Culture” - ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:  
- fakty o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, 

- Londyn, 

- brytyjska rodzina królewska, 

- kuchnia brytyjska, 

- życie codzienne, 

- święta i tradycje, 

- pogoda, 

- symbole, 

- historia. 
 

Potrzebne informacje można znaleźć na stronach internetowych. 

Przykładowe strony internetowe: 
- www.royal.uk 

- en.wikipedia.org 

- www.townandcountrymag.com 

- projectbritain.com 

 

VII. KOMISJA KONKURSOWA 
 

 Komisję konkursową tworzą nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie. 

 Do komisji może być powołany nauczyciel danego przedmiotu spoza szkoły. 

 Prace zostaną sprawdzone przez organizatorów. 
 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu. 
 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorki: 
 

język polski 

Alina Flejszar 

Monika Matuszek 

matematyka 

Anna Gac-Fronc 

Małgorzata Kuźmicz 

język angielski 

Monika Cisek 

Judyta Młynarska-Kiełb

http://www.royal.uk/
http://www.townandcountrymag.com/


Załącznik 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

DO MIĘDZYSZKOLNEGO POWIATOWEGO KONKURSU 

„PRYMUS” 

 
………………………………………………………….…….. zgłasza do konkursu następujących uczniów: 

(nazwa szkoły) 

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

miejscowość i data       podpis osoby zgłaszającej  
 
pieczęć szkoły 

Imię i nazwisko ucznia Klasa przedmiot / przedmioty 
Imię i nazwisko opiekuna / 

opiekunów 

    

    

    

    

    

    

    

    



Załącznik 2 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku  

uczestnika konkursu 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………….………………… 
imię i nazwisko uczestnika 

 

przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie w celu organizacji i przeprowadzenia oraz 

udostępnienia informacji o wynikach XI Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu „Prymus”. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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).  

 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.           

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904) oraz 

ewentualne udostępnienie wizerunku organowi prowadzącemu szkołę do dalszej publikacji                             

i rozpowszechniania. 

 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 

fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika na stronie 

internetowej organizatora oraz w prasie. 

 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych (zał. 3)  

  

 ………………………………………… 

                                                                                            Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   



Załącznik 3 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II z siedzibą w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut. 
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod 

numerem 665893252 lub pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@um-lancut.pl 
 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego                 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.                 

6 ust. 1 lit. e RODO) oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie 

przeprowadzenia konkursu. 
 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe oraz dane 

dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
 

5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego                      

z przepisów prawa. 
 

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), 

 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 

 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 
 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych oraz danych dziecka odbywa się na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody                

w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 
 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych zgłoszeniowych 

skutkuje niemożnością wzięcia przez dziecko udziału w konkursie.  
 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z metodami                        

i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt 3. 
 

13. Wyrażenie zgodny na udział dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego 

konkursu.  
 


