
 
 

 

 

Zaproszenie 

do udziału 

w konkursie literackim 

MOJE SUPERMOCE 

 
 

 



 

 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego             

w Słupnie zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych gminy 

Słupno  do wzięcia udziału  w konkursie literackim MOJE SUPERMOCE.  

Konkurs ten organizowany jest w ramach Międzynarodowego Dnia 

Szczęścia – 20 marca 2021r., który stał się inspiracją do podjęcia działań 

profilaktycznych mających na celu wdrażanie uczniów do poszukiwania 

swoich zalet, doświadczania szczęścia oraz wzmacniania poczucia własnej 

wartości. Ponadto do wzbudzania kreatywności literackiej, poszukiwania 

i rozwijania talentów oraz zachęcania uczniów do refleksji nad własną 

tożsamością, kompetencjami oraz umiejętnościami, które chcieliby 

rozwijać.  

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej  

im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego „MOJE SUPERMOCE” 
I. Organizator: Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego  

w  Słupnie. 

II. Koordynacja: Monika Wojtylak, Kinga Kusińska-Gorzycka, Hubert Kupniewski 

III. Termin i miejsce składania prac 

Prace należy złożyć do 22 marca 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Słupnie 

lub przesłać na adres e-mailowy spslupno@wp.pl. 

IV. Cele konkursu: 

1.  Zachęcanie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości. 

2.  Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów oraz popularyzowanie  

ich twórczości. 

3.  Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 

4. Wdrażanie uczniów do poszukiwania swoich zalet, doświadczania szczęścia oraz 

wzmacniania poczucia własnej wartości.  

5. Zachęcanie uczniów do refleksji nad własną tożsamością, kompetencjami oraz 

umiejętnościami, które chcieliby rozwijać.  

V. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs jest adresowany dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych gminy 

Słupno. 

2. Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie samodzielnej pracy – krótki 

wiersz lub opowiadanie – noszącej tytuł „MOJE SUPERMOCE”. Praca może być napisana 

odręcznie lub z wykorzystaniem techniki komputerowej. 

3.  Każda praca musi być opatrzona danymi uczestnika: imię, nazwisko, klasa, nazwa 

szkoły, nr telefonu i nazwisko opiekuna (nauczyciela) dziecka. Do pracy należy dołączyć 

zgodę rodzica/opiekuna prawnego z klauzulą RODO. 



VI. Kryteria oceniania prac: 

 Oryginalność w ujęciu tematu. 

 Język i ortografia. 

 Bogactwo środków poetyckich. 

 Kompozycja wiersza/opowiadania. 

 Ogólna estetyka pracy..  

Koordynator konkursu powołuje odrębną komisję konkursową w składzie: 

przewodniczący i dwoje członków komisji. 

VII.  Wyłanianie laureatów konkursu: 

 Komisja zadecyduje o tym większością głosów. 

 Uwzględnione zostaną dwie kategorie wiekowe:  

1) Klasy I – IV, 

2) Klasy V – VIII. 

 W określonej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody oraz wyróżnienia. 

 Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 26 marca 2021 drogą telefoniczną lub e-mailową. Nagrody 

oraz wyróżnienia zostaną przekazane do placówek uczęszczanych przez nagrodzone 

dzieci przez przedstawiciela Szkoły Podstawowej w Słupnie (ze względu na zaistniałą 

sytuację epidemiczną uroczyste rozstrzygnięcie nie odbędzie się). 

VIII. Nagrody  

Fundatorami nagród jest: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie,                  

za zajęcie odpowiednio I, II  i III miejsca w każdej z kategorii wiekowych. Możliwe jest 

również przyznanie wyróżnień. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, nauczyciele – podziękowania. 

 

 



IX.  Ustalenia końcowe 

1. Organizator zastrzega prawo zatrzymania zgłoszonych prac uczestników 

konkursu oraz zamieszczenia na stronie internetowej szkoły. 

2.  Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatorów konkursu pracujących                        

w Szkole Podstawowej w Słupnie numerem telefonu /24/ 261 29 28, 261 95 67. 

 

Organizator  
Szkoła Podstawowa 
im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego  
w  Słupnie 
ul. Kościelna 16 
09 - 472 Słupno 
     
tel./fax: 24 261 29 28 
e-mail: spslupno@wp.pl 
strona: www.spslupno.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 
 
…………………………………………………………. 
Imię i nazwisko 
…………………………………………………………. 
Klasa 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
Nazwa i adres szkoły 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie 
„MOJE SUPERMOCE” organizowanym przez Szkołę Podstawową                     
im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie.  
 
W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego 
w Słupnie danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/syna 
w konkursie. 
 
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania 
przez Szkołę Podstawową im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego                        
w Słupnie danych osobowych mojego dziecka (informacja na stronie 
internetowej szkoły) w związku z jego udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 
RODO.  
 
 
 
……………………………………                      ……………………………………………   
 
(miejscowość, data)     (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 


