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REGULAMIN XIV KONKURSU  

CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM 

,, CZYTAM I ROZUMIEM” 

 

 

1. Organizator: 

ZSP nr 3 

Szkoła Podstawowa nr 17 

im. kard. Bolesława Kominka 

ul. M.C. Skłodowskiej 3 

44-313 Wodzisław Śl. 

 

              Zapraszamy do udziału w konkursie czytania ze zrozumieniem  

,, Czytam i rozumiem”. Spróbujemy sprawić, by ćwiczenie trudnej sztuki czytania 

miało charakter sympatycznej zabawy. 

Jedną z najważniejszych umiejętności dzisiejszego świata pozostaje wciąż 

umiejętność czytania ze zrozumieniem. Pozwala ona na aktywny udział w życiu 

społecznym, sprzyja rozwijaniu gustu literackiego, co przyczynia się do 

wychowania estetycznego uczniów i poszerza ich zainteresowania. Mamy 

nadzieję, że konkurs czytania ze zrozumieniem ,, Czytam i rozumiem” spotka się 

z zainteresowaniem i życzliwością dzieci i ich opiekunów, a powszechny udział 

będzie dla nich źródłem satysfakcji i radości. 

 

2. Cele konkursu: 

Uczniowie mają kłopoty z zadaniami, do których dane trzeba znaleźć w jakimś 

źródle. Nauka czytania tekstu ze zrozumieniem stała się priorytetem we 

współczesnym kształceniu, ponieważ to właśnie szkoła musi kształcić 

umiejętności i pokazywać, jak zdobywać informacje. Jednym ze sposobów jest 

konkurs, który ma jeszcze inne cele: 

- rozwijanie polonistycznych i matematycznych zainteresowań oraz uzdolnień 

ucznia; 

- umożliwianie uczniom przeżycia chwili w zdrowej rywalizacji; 

- zachęcanie uczniów do udziału w innych konkursach polonistycznych i 

matematycznych; 

- poszerzanie wiedzy; 

- zachęcanie do zdobywania wiedzy i umiejętności. 
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3. Warunki konkursu: 

- wypełnienie zgłoszenia i nadesłanie do organizatora w terminie do 

10.11.2022r.; 

- konkurs skierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych i będzie 

przeprowadzony w formie testu; 

- można zgłosić maksymalnie dwóch uczestników z jednej szkoły. 

 

4. Termin i miejsce konkursu: 

16.11.2022r. – ZSP nr 3, sala gimnastyczna, godzina 9.00 

 

5. Ocena prac: 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny testów i przyzna 

nagrody i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 

przeprowadzenia konkursu. 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W XIV KONKURSIE  

CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM 

,, CZYTAM I ROZUMIEM” 

 

I. Imię i nazwisko ucznia: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

 

II. Szkoła (nazwa i dokładny adres, numer telefonu): 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

III. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu: 

……………………………………………………………………  
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Imię i nazwisko ucznia: 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez  

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim danych osobowych, wizerunku 

dziecka w celach edukacyjnych i informacyjnych ( np. informacje na stronie szkoły, portalach 

edukacyjnych, nadawania wyróżnień i nagród). Oświadczam również, że podałem/-am dane osobowe 

dziecka dobrowolnie. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie 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 i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 informuje, 

że:  

• Administratorem Danych Osobowych  jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, 44-313 W Wodzisławiu Śl.,  

ul. M.C. Skłodowskiej 3, zwanym dalej  Zespołem Szkolno - Przedszkolnym nr 3; tel. 327501253, e-mail: 

zsp3@wodzislaw-slaski;  

• Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest  Bernadeta 

Donder, kontakt do inspektora: e-mail:  iodpusz@wp.pl; 

• Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Zespół Szkolno - 

Przedszkolny nr 3, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 44-313 w Wodzisławiu Śl. zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

• Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

• Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

• Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozliczenia konkursu;   

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 

• Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych; 

• Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostaną zebrane. 

 

 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis   rodziców  lub prawnych opiekunów ) 
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