„PASJE- droga do ODKRYWANIA siebie.
PASSION- a way to DISCOVER your zest for life.
LEIDENSCHAFTEN - ein Weg, sich selbst zu ENTDECKEN.”

I Wojewódzki Konkurs
Plastyczno-Językowy
dla szkół podstawowych
Koordynatorki konkursu:

mgr Izabela Gojny, mgr Maria Gołąbek

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
WOM w Rybniku.
Konkurs

„PASJE- droga do ODKRYWANIA siebie.
PASSION- a way to DISCOVER your zest for life.
LEIDENSCHAFTEN - ein Weg, sich selbst zu ENTDECKEN.”
I Wojewódzki Konkurs
Plastyczno-Językowy

jest konkursem z języka angielskiego i/lub z języka niemieckiego.
Konkurs kończy się uroczystą galą, na której finaliści zaprezentują swoją pracę w języku, w którym praca
została wykonana.

Czy mogę wziąć udział w konkursie?
•
•

•

W konkursie biorą udział tylko szkoły z terenu województwa śląskiego.
Z każdej kategorii można wysłać maksymalnie 3 prace z danej szkoły:
3 z kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej,
3 prace z kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej,
3 prace z kategorii klas 7-8 szkoły podstawowej).
Każda praca może być wykonana tylko i wyłącznie przez jednego ucznia.

Gala Finałowa – do finału przechodzi 5 osób z każdej kategorii, których prace zostały najwyżej
ocenione przez komisję.

Po co to robimy?
•
•
•
•
•
•
•

rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i językiem niemieckim oraz nauka skierowana na działanie
rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie języka użytkowego
motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych
zachęcenie do zaprezentowania swoich pasji i zainteresowań
umożliwienie zaprezentowania swoich prac podczas gali
rozwijanie twórczego myślenia
rozwijanie kompetencji językowych, manualnych

Jak to zrobić?
Klasy 1-3
- wykonanie książeczki (2-3 strony), w której zaprezentujemy swoje pasje i zainteresowania;
- używamy pojedynczych słów/zwrotów w języku angielskim/w języku niemieckim/
j.angielskim+j.niemieckim;
- technika wykonania dowolna (nie wydruk);
- format dowolny;
- książeczkę podpisujemy imieniem i nazwiskiem.
Klasy 4-6
- wykonanie książeczki (4-5 stron), w której zaprezentujemy swoje pasje i zainteresowania;
- używamy krótkich zdań w języku angielskim/w języku niemieckim/ j.angielskim+j.niemieckim;
- technika wykonania dowolna (nie wydruk);
- format dowolny;
- książeczkę podpisujemy imieniem i nazwiskiem.
Klasy 7-8
- wykonanie książeczki (6-8 stron), w której zaprezentujemy swoje pasje i zainteresowania;
- używamy zdań, opisów w języku angielskim/w języku niemieckim/ j.angielskim+j.niemieckim;
- technika wykonania dowolna (nie wydruk);
- format dowolny;
- książeczkę podpisujemy imieniem i nazwiskiem.

Jak komisja to oceni?

Wasze prace komisja oceni w skali ocen szkolnych od 1 do 6. Maksymalnie można zdobyć 18 punktów w
następujących kategoriach:
1 - wasza kreatywność i pomysłowość
2 - napisane przez was zdania i zwroty, czyli poprawność językowa
3 - jak komisji się spodobały wasze prace, zgodność wykonania z opisem

Kiedy i co robicie?
Zgłoszenia wysyłamy do 07 października 2022 r.
Na adres: m.golobek@wom.edu.pl
Prace wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wysyłamy pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
“WOM” w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4A
Z dopiskiem konkurs PASJE do 21 października 2022 r.
Liczy się data stempla pocztowego.
Gala finałowa odbędzie się 07 listopada 2022 r.
We wszystkich spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje komisja. Decyzje komisji
są ostateczne.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZESTNIKA:

Zgłaszam moje dziecko …………………………………………………………………………………….……………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa)
do udziału w konkursie: „PASJE- droga do ODKRYWANIA siebie. PASSION- a way to DISCOVER your zest
for life.LEIDENSCHAFTEN - ein Weg, sich selbst zu ENTDECKEN.”I Wojewódzki Konkurs PlastycznoJęzykowy.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem ww. konkursu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. (RODO) 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - informujemy, że Administratorem danych
osobowych jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w
Rybniku, z siedzibą przy ul. Parkowej 4 A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka do celów związanych z
udziałem w konkursie oraz promocji tego wydarzenia na stronach internie wom.edu.pl, oraz w lokalnych
mediach. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
Zgoda, o której mowa powyżej, została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zebrane
dane będą przechowywane do 31.12.2023 r.
…………………………
Miejscowość i data

…………………………………………………….
Czytelne podpisy rodziców /prawnych opiekunów dziecka

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna dziecka /
Ja - …………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka / imię i nazwisko dziecka,
szkoła, klasa/ …………………………………………………………………………………………………… podczas uroczystego
podsumowania konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i
Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, z siedzibą przy ul. Parkowej 4 A, a także na wykorzystanie
ww. wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej www.wom.edu.pl i lokalnych
mediów w celu promocji i informacji o wydarzeniu edukacyjnym. Podstawa prawna: Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669).
Wizerunek może być przechowywany / wykorzystywany do 31.12.2023 r.
……………………………………….
Miejscowość i data

………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna

