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ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie                     

oraz 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie 

 

ogłasza 

VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim                                         

Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny 
 

pod Patronatem Honorowym 
 

Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego 

Ojca Mateusza Pindelskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów                   

Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego  

Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty 

Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin 

Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie 
 

Regulamin 

Uczestnicy: 

 konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 
 

Cele konkursu:  

 upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej 

postaci w dziejach narodu polskiego, 

 rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich                     

do czasów współczesnych, 

 doskonalenie umiejętności  sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim. 
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Konkurs literacki 
 

Warunkiem udziału w konkursie jest zredagowanie przez ucznia pracy pisemnej na jeden z trzech 

podanych niżej tematów: 

 

1. Przedstaw działania służące patriotycznemu wychowaniu młodzieży polskiej, jakie 

propagował i realizował w swojej pracy ks. Stanisław Konarski. 

2. Zredaguj pracę pisemną, w której odpowiesz na pytanie, czy słuszne jest hasło konkursu  

o wybitnym pijarze: „Konarski – nasz współczesny”. 

3. Zredaguj wypowiedź argumentacyjną na temat: Geniusz ks. Stanisława Konarskiego 

polegał na tym, że potrafił on połączyć idee oświeceniowe (przeświadczenie o możliwości 

naukowego poznania świata) z wiarą w Boga. 

Kryteria oceny prac literackich: 

 trafne opracowanie wybranego tematu, 

 wskazanie związku idei oraz reform księdza Stanisława Konarskiego ze współczesnymi 

problemami dotyczącymi oświaty i doskonalenia wewnętrznego człowieka, 

 znajomość dokonań wybitnego pijara, 

 poprawność językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi. 

 

Konkurs na prezentację multimedialną 
Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia prezentacji multimedialnej na 

jeden z dwóch podanych niżej tematów: 

 

1. Sporządź prezentację multimedialną, która przedstawi ks. Stanisława Konarskiego jako 

teoretyka oraz praktyka procesu wychowania młodego człowieka. 

2. Przygotuj prezentację multimedialną, w której uzasadnisz, że król Stanisław August 

Poniatowski słusznie przyznał ks. Stanisławowi Konarskiemu medal z napisem „Sapere 

auso”. 

 

Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint. Ocenie podlega merytoryczna 

zawartość prezentacji oraz oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu. 
 

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej: 

 samodzielność przygotowania prezentacji multimedialnej, 

 25-35 slajdów, 

 estetyka i przejrzystość całości, 

 czytelne wyeksponowanie informacji, 

 animacja i dźwięk zgodny z charakterem prezentacji, 

 odtwarzanie automatyczne, 

 merytoryczna zawartość pracy, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu, 

 podanie bibliografii wykorzystanych źródeł; w tym adresów stron internetowych. 

 

Warunki uczestnictwa 

          Uczeń może przygotować tylko jedną pracę indywidualnie.  Do pracy każdego                        

z uczestników muszą zostać dołączone: Karta zgłoszenia (załącznik nr 1), Zgoda rodzica 

/opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych 

osobowych lub Zgoda pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 
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(załącznik nr 2), Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na 

rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 3), Zgoda uczestnika pełnoletniego lub 

rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 4), 

Klauzula informacyjna dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestnika                     

(załącznik nr 5), Oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora 

pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną (załącznik nr 6) - 

według zamieszczonych wzorów.  
 

Karty zgłoszenia oraz prace uczniów przekazuje tylko i wyłącznie szkoła. Szkoła może 

przesłać dowolną ilość prac. Prace literackie winny być dostarczone  w formie papierowej oraz                   

w wersji elektronicznej na adres e-mail konarski@sp1.lublin.eu . Prezentacje multimedialne 

winny być przesłane na płycie CD lub na pendrivie lub na adres e-mail konarski@sp1.lublin.eu. 

Nośniki stają się własnością organizatorów konkursu i nie są odsyłane. Prace literackie powinny 

być napisane komputerowo, w programie Word (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New 

Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami - interlinia – 1,5), objętość tekstów: od 

2 do 5 stron A4. Prace nie mogą wcześniej być publikowane ani nagradzane w innych 

konkursach. Należy je dostarczyć do dnia 19 marca 2021r. (decyduje data stempla pocztowego) 

na adres:  

 

Szkoła Podstawowa nr 1                                                                                                                           

im. ks. Stanisława Konarskiego  

ul. Kunickiego 116                                                                                                                                         

20-436 Lublin 

 z dopiskiem KONKURS „KS. STANISŁAW KONARSKI” 
 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.  

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Pedagogicznej Wojewódzkiej                

im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie (http://ken.pbw.lublin.pl) oraz  Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie  (http://sp1.lublin.eu ). Uroczyste podsumowanie 

konkursu i rozdanie nagród odbędzie się  w maju 2021r.  w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1                               

w Lublinie. O szczegółach uroczystości laureaci i przygotowujący ich nauczyciele zostaną 

powiadomieni drogą telefoniczną. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do 

organizatorów konkursu. Prace nadesłane nie podlegają zwrotowi, stają się własnością 
organizatorów. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa w składzie: pracownicy naukowi 

lubelskich wyższych uczelni oraz nauczyciele – bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, powołani zarządzeniem 

organizatorów konkursu. Członkowie Komisji Konkursowej otrzymają do oceny prace 

odpowiednio zakodowane. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Adres e-mail do 

organizatorów konkursu: konarski@sp1.lublin.eu Telefon do szkoły: 81 744 06 07.   

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konarski@sp1.lublin.eu
mailto:konarski@sp1.lublin.eu
http://ken.pbw.lublin.pl/
http://sp1.lublin.eu/
mailto:konarski@sp1.lublin.eu
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Załącznik nr 1: 

 

 

( pieczęć szkoły) 

KARTA ZGŁOSZENIA 

VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim                                         

„Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”    

Konkurs literacki / Konkurs na prezentację multimedialną  

(właściwe podkreślić)   

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

 Imię i nazwisko ucznia ................................................................................... kl .….… 

 Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego powstała praca: …………….. 

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

       nauczany przedmiot: ...…………………………………………………….……….… 

 Nazwa i adres i szkoły: ……….…………………………………………….……..….. 

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

………………………………………………………………………………………… 

telefon ……………………………województwo: ………………………………………                                                                                

  

...….…………………………………………  

                                 (podpis dyrektora lub nauczyciela)   

 

 

Załącznik nr 2: 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy                                                                               

na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych* 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w VIII Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie 

Konarskim  Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny oraz na przetwarzanie w celach 

związanych z jego organizacją i ogłoszeniem wyników, danych osobowych w postaci imienia, 

nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza dziecko.   

 

…………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy  

*  Zgoda wymagana w przypadku uczestników niepełnoletnich   
 

lub 

Zgoda pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, klasy 

oraz nazwy szkoły, do której uczęszczam oraz informacjo o moich osiągnięciach w celach 

związanych z organizacją VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim  Ksiądz 

Stanisław Konarski – nasz współczesny.  

…………………………………………………… 

data i czytelny pełnoletniego uczestnika 
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Załącznik nr 3: 
Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na 

rozpowszechnianie wizerunku  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka w celach 

informacyjnych oraz promocyjnych w związku z organizacją VIII Ogólnopolskiego Konkursu                  

o ks. Stanisławie Konarskim  Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny                                 

poprzez rozpowszechnianie wizerunku:  ( prosimy zaznaczyć znak X w kratce) 

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego                           

w Lublinie,  

na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Lublinie, 

w sprawozdaniach do patronów honorowych. 

…………………………………………………… 

data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy  

 

Załącznik nr 4: 

Zgoda uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na 

rozpowszechnianie nadesłanej pracy 

Oświadczam, że nadesłana praca została napisana wyłącznie przeze mnie / przez moje 

dziecko  i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i była nieprzedstawiana 

wcześniej w innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie Organizatorom Konkursu prawa 

autorskie do nadesłanej pracy oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy. 

…………………………………………………… 

data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy  

 

Załącznik nr 5:                                                                                                                            

   Klauzula informacyjna dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestnika 

Zgodnie z art. 14 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) (RODO) – informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 

VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim  Ksiądz Stanisław Konarski 

– nasz współczesny jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego                       

w Lublinie ul. Kunickiego 116 3, 20-436 Lublin. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować              

w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sp1@iod.lublin.eu 

lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły), jego opiekuna 

(imię i nazwisko, nauczany przedmiot) zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej konkursu 

oraz wizerunek uczestnika  i opiekuna będą przetwarzane w celach związanych                        

z przeprowadzeniem oraz promocją VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie 

Konarskim  Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny, zwanego dalej konkursem               

a następnie  w celach archiwizacyjnych. 

4. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka zostały pozyskane z formularza zgłoszeniowego 

do konkursu, który został przekazany przez szkołę dokonującą zgłoszenia. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku w celu promowania wydarzenia na stronie internetowej jednostki oraz                      

 

 

 

mailto:sp1@iod.lublin.eu
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w mediach społecznościowych oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Jednostek 

oświatowych miasta Lublin stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia 75/4/2017 

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „W sprawie wprowadzenia 

normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin” 

w zakresie obowiązku archiwizacyjnego. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci imienia, 

nazwiska oraz informacji na temat szkoły, której uczestnik jest uczniem jest 

dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem udziału w konkursie. Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu ma charakter dobrowolny i nie 

wpływa na możliwość udziału dziecka w konkursie. Powyższe zgody mogą być                       

w każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7. Dane będą przetwarzane do zakończenia działań związanych z organizacją konkursu lub 

wycofania przez Panią/Pana zgody a następnie przechowywane w celu archiwalnym, 

przez okres 5 lat.  

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urząd Miasta 

Lublin, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej                      

w Lublinie oraz Patroni Honorowi konkursu.  

9. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą 

podlegać profilowaniu. 

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 

RODO;  

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; 

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,               

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

 

Załącznik nr 6: 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy                                                                        

o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną                                         

VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim  Ksiądz Stanisław Konarski – nasz 

współczesny oraz akceptuję warunki Konkursu.  

…………………………………………………… 

data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy  


