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W ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii 

Konopnickiej w Ełku we współpracy z Parafią pw. św. Jana Pawła II organizuje 

Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki pod hasłem: 

„Rodzina źródłem wartości i tradycji 

-  Romantyzm Polski” 
W 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – dzieło, które 

wyznaczyło początek romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, apelując o przypomnienie duchowego 

depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele.  
Cele konkursu:  

 kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy 

tożsamości narodowej; 
 podkreślenie znaczenia rodziny i więzi rodzinnych w kształtowaniu osobowości każdego 

człowieka; 

 promowanie talentów plastycznych i literackich; 

 integracja szkół wychowujących do wartości.  

 

Regulamin konkursu:  
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Ełku i powiatu 

ełckiego.  

2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch formach: plastycznej i literackiej.  

a) zadaniem uczestnika formy plastycznej konkursu jest wykonanie pracy w formacie A- 4 

dowolną techniką promującej epokę romantyzmu i wartości: honor, waleczność, 

patriotyzm, przywiązanie do tradycji, gotowość do ofiar i wolność, 

b) prace plastyczne będą oceniane w kategorii klas I - III, IV- VI i VII –VIII,  

            Ocenie podlegać będzie: samodzielność wykonania, zgodność z tematyką, oryginalność 

pomysłu   i sposób jego przedstawienia. Nie przewiduje się form przestrzennych,  

c) szkoła przystępująca do konkursu może przekazać w każdej kategorii 5 prac plastycznych,  

d) każda praca konkursowa powinna zawierać na odwrotnej stronie informacje: imię 

i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adres szkoły, 

telefon kontaktowy lub e-mail,  

e) prace plastyczne należy złożyć w nowym budynku szkoły w sekretariacie– sala nr 108, 

I piętro - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku ul. św. M. M. Kolbego 11 

do 05 grudnia 2022r. (poniedziałek) do godz. 15:00. Po tym terminie prace nie będą 

przyjmowane, 

f) prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora,  

g) organizator nie zwraca prac konkursowych autorom. 

 

3. Zadaniem uczestnika formy literackiej konkursu jest napisanie wiersza, opowiadania na 

temat kształtowania profilu duchowego Polaków (cech pozwalających przetrwać 

najdramatyczniejsze próby zniszczenia narodu takich jak honor, waleczność, patriotyzm, 

przywiązanie do tradycji, empatia wobec losu innych, wolność i gotowość do ofiar) 

a) forma literacka adresowana jest do uczniów klas VI – VIII, 



b) uczestnik może przesłać jeden, autorski wiersz lub opowiadanie, którego długość nie 

powinna przekroczyć – 2 stron A- 4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., 

interlinia 1,5, tekst wyjustowany), 

c) praca konkursowa powinna zawierać informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, 

imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adres szkoły, telefon kontaktowy lub e-mail, 

d) prace należy dostarczyć do 05 grudnia 2022r. do godz. 15:00. Po tym terminie prace 

nie będą przyjmowane,  

e) przy ocenie zgłoszonych opowiadań, wierszy pod uwagę zostaną wzięte następujące 

kryteria: poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, zgodność z tematem 

konkursu, spełnienie wymogów formalnych, poziom artystyczny pracy, oryginalność, 

f) Komisja przyzna nagrody, wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy w każdej kategorii 

wiekowej,  

g) werdykt Komisji konkursowej jest ostateczny, 

4. Szkoły zostaną powiadomione o werdykcie Komisji do dnia 06. 12.2022r. 
 

5. Finał konkursu plastycznego i literackiego połączony z wręczeniem dyplomów i nagród 

laureatom, wyróżnionym uczestnikom odbędzie się 08 grudnia 2022r. (czwartek). 

o godz. 9:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku I piętro 

w nowym budynku.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji 

wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych 

związanych z organizowanym konkursem a uczestnik (jego opiekun prawny) zgadza się na 

publikację swojego wizerunku wykonanego podczas wręczania nagród.  

7. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!! 

 Ufamy, że dorobek epoki romantyzmu stanie się wyzwaniem do śmiałych poszukiwań 

artystycznych. 

 

 

Dyrektor szkoły 

Dariusz Szumski  
                                                                                                                             Magdalena Lubartowicz  

Agnieszka Marcinkiewicz 

Maria Chaberek  

Barbara Kubeł 

                                                                                                                                             Daria Jurczyk  

                                                                                                                                              Robert Kubeł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ełk 08 listopada 2022r 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Ja niżej podpisany,  wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie 

i zbieranie danych osobowych mojego dziecka:  

……………………………………………………………………………  

przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku oraz Parafię pw. św. Jana Pawła II w Ełku 

w celu udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym i Literackim „Rodzina źródłem wartości 

i tradycji – Romantyzm Polski”,  promocji organizatora, poprzez opublikowanie danych zwycięzców, 

imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej organizatora, w artykułach prasowych 

promujących /podsumowujących konkurs oraz publicznego odczytania powyższych danych podczas 

wręczania nagród/.  

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, 

tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi 

przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej 

rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Szkołę Podstawową 

nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku oraz Parafię pw. św. Jana Pawła II w Ełku, o celu ich zbierania, 

dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą 

udostępniane innym podmiotom a mi przysługuje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.  

 

………………………………………………………………………………………….  

czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna  

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 

 


