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„…Kołyszemy  
pochylamy, 

/K.I. Gałczyński/ 
całujemy, oddalamy - 

aniołowie. 
Nastrajamy, poprawiamy, 
otwieramy trudne bramy - 

aniołowie. ..” 
 

1. Organizatorem wojewódzkiego konkursu literackiego jest biblioteka i świetlica przy Szkole 
Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Białymstoku : 
Beata Oniśko wychowawca świetlicy  
Anna Geniusz nauczyciel -bibliotekarz 

 
1. Konkurs jest adresowany do uczniów: 

 
➢ I-III klas szkoły podstawowej 
➢ IV -VI klas szkoły podstawowej  
➢ VII –VIII klas szkoły podstawowej  

 
2. Cele konkursu : 

 
➢ Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów  
➢ uwrażliwienie na piękno literatury polskiej 
➢ popularyzację poezji wśród młodzieży 
➢ rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności literackich – twórczość własna 

uczniów 
➢ rozwijanie uzdolnień poetyckich dzieci i młodzieży 

 
3. Uczeń powinien przygotować na konkursu 1 utwór poetycki o aniołach. 

 
4. Prace literackie w postaci wiersza powinny zajmować  maksymalnie jedną stronę A 4. 

 
 



5. Prace literackie ocenia Jury powołane przez organizatora konkursu na drodze tajnego 
głosowania.  
 

6. Nagradzane są 3 pierwsze miejsca, przewidziane są wyróżnienia. 
 

7. Jury konkursu powołane przez organizatora przyznaje tytuł „ Anioła Poezji ” uczniom, którzy 
zajmą 3 pierwsze miejsca. 
 

8. Prace uczniów nie są zwracane i przechodzą na własność organizatora. 
 

9. Ogłoszenie wyników Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego  24 IV 2020r. w Szkole 
Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Białymstoku o godzinie 9.00 w czytelni 
biblioteki. 

10. Poprzednie edycje były objęte honorowymi patronatami: 

➢ Prezydenta Miasta Białegostoku  
➢ Towarzystwa Nauczycieli-Bibliotekarzy Szkół Polskich  
➢ Centrum Edukacji Nauczycieli 
➢ Książnicy Podlaskiej 

 
W bieżącej edycji organizatorzy ubiegają się o w/w patronaty. 
 

Prace literackie należy składać do biblioteki do 10 IV 2020 r. osobiście albo nadesłać na adres: 
 
Szkoła Podstawowa  Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Białymstoku 
15-761 Białystok ul Antoniuk Fabryczny 5/7,  
kontakt:  85-65322-07, mail: sp24@um.bialystok.p 
 

 
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu poetyckiego: 
Anna Geniusz nauczyciel-bibliotekarz ,Beata Oniśko wychowawca świetlicy  
 i Agnieszka Ciunel nauczyciel nauczania zintegrowanego. 
 

 
Wszelkie pytania proszę kierować pod adres: 
 
adres mailowy biblioteka9gp@wp.pl 
 

kontakt: Anna Geniusz 604-364-879 mail: anna@geniusz.com 
Kontakt: Beata Oniśko: 606-484-644, mail: beata.onisko@gmail.com 
Agnieszka  Ciunel: 668-121-937, mail: agniesia3010@o2.pl 

 

mailto:biblioteka9gp@wp.pl
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mailto:agniesia3010@o2.pl


Załącznik do konkursu poetyckiego „Pisane piórem anioła”” Zgoda na przetwarzanie 

danych z klauzą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji 

wojewódzkiego konkursu poetyckiego „Pisane piórem anioła”, tj. imienia i nazwiska, klasy 

przez Szkołę Podstawową Nr 24  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku w celu 

prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w 

siedzibie szkoły. 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, 

nazwiska, klasy, szkoły i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 24  z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze 

zdjęciami z organizacji konkursu poetyckiego „Pisane pióremanioła” na stronie internetowej 

organizatora www.sp24.bialystok.pl.Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili 

będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie 

szkoły.  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka 

jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 24  w Białymstoku z siedzibą w 

Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, kod pocztowy 15-762  

 Kontakt do inspektora ochrony danych email: - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 

8-16).  Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania 

konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych).  

 Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i 

goście szkoły;  

 Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz 

listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do końca roku szkolnego, 2019/2020  zaś 

na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunek) do 31 sierpnia 2024;  

 Posiada Pani/Pan do końca roku szkolnego 2019/2020 prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie 

wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez 

wpływu na sam udział dziecka w konkursie.   

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

miejscowość, data                                                 podpis rodzica lub prawnego opiekuna 
 


