
REGULAMIN KONKURSU 

„KARTKA URODZINOWA DLA SZKOŁY W MODLISZEWKU” 

1. Gmina Gniezno i Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku, 

organizują konkurs  „Kartka urodzinowa dla szkoły w Modliszewku”. 

2. Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Gniezno. 

3. Inicjatorami i koordynatorami merytorycznymi konkursu są: Ewelina Siejak i Emilia 

Kaczmarek,  Szkoła Podstawowa w Modliszewku. 

4. Ogłoszenie konkursu : 11 maja 2022 roku. 

5. Termin zgłaszania prac :  8 czerwca 2022 roku do godz.10.00 do koordynatorów  

w poszczególnych szkołach. 

6. Konkurs adresowany jest do szkół Gminy Gniezno. Jest to praca zbiorowa, skierowana do 

zespołów klasowych. Każda grupa może oddać tylko jedną „Kartkę Urodzinową”. 

7. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki urodzinowej dla Szkoły Podstawowej  

w Modliszewku, z okazji 190-lecia jej istnienia.  

8.Wielkość i  forma kartki nie ma ograniczeń. Dopuszczalne są formy przestrzenne (praca nie 

mniejsza niż format A3). Pod uwagę brana jest kreatywność i innowacyjność pomysłu. 

9. Prace konkursowe prosimy składać u nauczycieli wyznaczonych do koordynacji konkursu 

w poszczególnych szkołach: 

a) SP Zdziechowa: Samorząd Uczniowski pod opieką p. Ireny Helman  

b) SP Szczytniki Duchowne oraz filia SP w Mnichowie: p. Hanna Andreańczyk 

c) SP Goślinowo: p. Tomasz Gniazdowski 

d) SP Jankowo Dolne: p. Ewelina Tubacka  

e) SP Modliszewko: p. Ewelina Siejak 

10. Do pracy należy dołączyć 

a)     podpisaną klauzulę RODO przez wychowawcę klasy. 

b)     podpisaną klasę wraz z wychowawcą 

11. Oceny prac dokona komisja składająca  się z gości obecnych podczas uroczystości  

190 – lecia szkoły pod przewodnictwem Pani Wójt Gminy Gniezno. 

12. Komisja konkursowa oceni prace  z uwzględnieniem kryteriów: 

a)   pomysłowość i oryginalność, 

b)   treść życzeń, 

c)   innowacyjność, 

d)   estetyka wykonania, 

e)   bogactwo wykorzystanych materiałów 

13. Przewidziane są nagrody dla trzech najlepszych prac wybranych przez komisję. 



14. Koordynator konkursu: Emilia Kaczmarek, promocja i organizacja konkursu kontakt 

telefoniczny 669763218. 

15. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 czerwca 2022 roku podczas obchodów 190-lecia 

istnienia Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku oraz na 

stronie internetowej oraz Facebooku Gminy Gniezno oraz szkoły. 

 

Poniżej gotowa klauzula RODO do skopiowania i podpisania: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, przekazanych do 

realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 

/Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm” 

 

 


