
                            

 

Regulamin konkursu międzyszkolnego  

pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

Gwiazdorskie lektury 

przeznaczonego dla uczniów klas III i IV szkół ponadgimnazjalnych 

Data i miejsce konkursu: 30 marca (czwartek) 2017 r., godz. 14.30,  I Liceum 

Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1.   

Czas trwania: ok. 4 godziny zegarowe. 

Konkurs ma na celu nie tylko sprawdzić wiedzę przyszłych absolwentów ze znajomości 

tzw. lektur z gwiazdką i faktów biograficznych ich autorów  wymienionych                                     

w podstawie programowej, ale także zachęcić do jej utrwalania i poszerzenia. Zadania 

konkursowe obejmują teksty: Bogurodzica; pieśni, treny i psalm J. Kochanowskiego; 

satyry I. Krasickiego; Dziady cz. III A. Mickiewicza; Pan Tadeusz A. Mickiewicza; 

Lalka B. Prusa; Wesele S. Wyspiańskiego; Ferdydurke W. Gombrowicza; wybrane 

opowiadanie B. Schulza oraz wybraną lekturę z gwiazdką z gimnazjum. 

Nietypowe polecenia i zaskakujące skojarzenia, kreatywne odkrycia to w zamiarach 

organizatorów cele zadań. Będą wśród nich: test wyboru ze znajomości treści i słynnych 

cytatów, interpretacja fragmentów tekstów kultury i wiele innych oryginalnych zadań 

wymagających logicznego myślenia.  Zapraszamy uczniów, którzy nie tylko lubią czytać, 

ale i pisać. Zadania konkursowe to prace pisemne.  

W przerwie przeznaczonej na ocenę prac uczestników proponujemy obejrzenie 

spektaklu w reżyserii K. Jandy, Śluby panieńskie (1996 r.) lub rewii kabaretowych scenek 

bezpośrednio powiązanych z lekturami z tzw. gwiazdką.                                          

W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy 30 osób, sprawdzanie prac                                  

i ogłoszenie wyników nastąpi po 2 dniach.  

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie uczniów klas III szkół 

ponadgimnazjalnych. Z każdej szkoły prosimy o nadesłanie do 3 zgłoszeń. Zgłoszenia 

należy przesyłać na adres organizatora:  m.jpolski2@metodycy.torun.pl do 17 marca 

2017 r.  

 



W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące informacje:  

• imię i nazwisko uczestnika; 
• imię i nazwisko opiekuna; 
• nazwa szkoły; 
• kontakt telefoniczny, najlepiej bezpośrednio do opiekuna 

 

Ponadto: 

1. Nauczyciel zgłaszający ucznia do udziału w konkursie jest zobowiązany uzyskać 
zgodę jego opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych 
osobowych ucznia zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 

2. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie 
swoich danych do celów konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich 
aktualizacji. 

 
Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe i dyplomy; Nauczycielom 
proponujemy ocenić wiedzę i umiejętności swoich uczniów, wpisując ocenę adekwatną 
do włożonego wysiłku. 

 

Pomysłodawczynią konkursu na poziomach gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym jest                  
p. Elżbieta Ciesielska 

Organizatorami i jurorami konkursu na poziomie ponadgimnazjalnym są: 

p. Zofia Erdman-Zielińska, I LO w Toruniu 
p. Katarzyna Fiałkowska, I LO w Toruniu 
p. Anna Józefiak, V LO w Toruniu 
p. Tatiana Mielcarek, X LO w Toruniu 
p. Joanna Wnuczyńska, IV LO w Toruniu 
p. Hanna Wrycza-Wilińska, ZSH-G w Toruniu 
p. Michał Żarski, I LO w Toruniu 
 
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI KONKURSU: 

m.jpolski2@metodycy.torun.pl, Katarzyna Fiałkowska tel. 606 970 139 

 



OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM 

I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM  

I AKCEPTACJĄ JEGO ZAPISÓW 

 

W związku z przystąpieniem do Konkursu „Gwiazdorskie lektury”, ja, niżej podpisany oświadczam,    

że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie 

internetowej I LO w Toruniu wraz z podaniem imienia, nazwiska  

i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu   

…………………………………………….…...………………………………………….…..,                                                                         

(Imię, nazwisko uczestnika konkursu) 

ur. ………………………………. w ……………………………………………… 

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………………………….……… w …………………………….………...……. , 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922)  

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem 

3) podanie danych jest dobrowolne. 

 

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

                       (miejscowość, data)                             (podpis składającego oświadczenie *) 

  

 

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika 


