
XXI MIEJSKO – GMINNY KONKURS 

„SWARZĘDZ – MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM” 

Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz 
 

Cele konkursu:  

✓ Kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowania najbliższą okolicą.  

✓ Zapoznanie ze zmianami, jakie dokonały się w Swarzędzu od momentu powstania 

miasta.  

✓ Zapoznanie z miejscami pamięci narodowej w najbliższej okolicy.  

✓ Podkreślenie związku między Powstaniem Wielkopolskim a przynależnością 

Wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego.  

✓ Kształcenie postawy szacunku wobec dorobku naszych przodków.  

✓ Stworzenie uczniom możliwości prezentacji wiedzy, własnych umiejętności i osiągnięć.  

✓ Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i korzystania z różnych 

źródeł informacji.  

✓ Stymulowanie procesów samodzielnego i twórczego myślenia. 
  

Regulamin konkursu  

 

✓ Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.  

✓ Dla poszczególnych grup wiekowych przewidziano odrębne kategorie.  

✓ Każda ze szkół na drodze wewnątrzszkolnych eliminacji wyłania reprezentantów                       

w poszczególnych kategoriach i zgłasza ich do organizatora w wyznaczonych 

terminach.  

✓ Szkoła może wziąć udział we wszystkich lub tylko wybranej przez siebie części.  

 

Dla zwycięskich zawodników i zwycięskiej szkoły przewidziano nagrody. 

 

Bibliografia pomocnicza: 

✓ „Dzieje Swarzędza” p. red. S. Nawrockiego, - podane rozdziały i fragmenty – 

▪ Rozdz. I pkt. 2, 3, 6; 

▪ Rozdz. II pkt. 1, 2, 3, („Rzemiosło i cechy”), pkt. 6 

▪ Rozdz. III 

 Pkt. 1 („Zajęcie miasta przez Prusaków”, „Właściciele majątku swarzędzkiego”, 

„Obszar i zabudowa miasta”, „Ludność - jej narodowość i wyznanie”) 



Pkt. 2  

Pkt. 3 („Przemiany w zabudowie”) ,  

Pkt. 4 („Wyznania religijne”),  

Pkt. 7 („Przemiany w zakresie rzemiosła”),  

▪ Rozdz. IV pkt.1,  

▪ Rozdz. V pkt. 2, 4, 7, 9 („Wyzwolenie miasta”) 

✓ „Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” p. 

red. A. Bartoszek, A. Małyszki i M. Pokorskiego  

 

✓ Oficjalne strony Miasta i Gminy Swarzędz:  

(www.swarzedz.pl);  

            (www.naszahistoria.info);  

            (mojswarzedz.pl/powstanie-wielkopolskie);    

(http://swarzedz.pl/fileadmin/Swarzedz/Aktualnosci/Nasze_wydawnictwa/komiks.pdf) 

✓ Foldery informacyjno-reklamowe  

 

Kategorie konkursu  
 

CZĘŚĆ I 

Praca plastyczna pt. „Kocham tu być! Moje ulubione miejsce w Swarzędzu”  

Adresaci: Uczniowie klas IV  

Praca plastyczna powinna przedstawiać miejsca w swoim bliższym lub dalszym otoczeniu,                      

z którymi uczniowie najbardziej są związani, gdzie najbardziej lubią spędzać czas lub miejsca, 

które chcieliby zmienić na lepsze, ożywić je, uatrakcyjnić. Format prac nie powinien być 

mniejszy niż A3 i nie większy niż A1. Można użyć rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki 

komputerowej, fotografii i innych technik płaskich (bez materiałów sypkich). Na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, Ul. Zamkowa  20, 62-020 Swarzędz, do 18 marca 2020 

roku należy dostarczyć maksymalnie 3 prace oraz dołączyć do każdej kartę zgłoszeniową- 

załącznik nr 2 wraz ze zgodą na upublicznienie danych – załącznik nr 3 oraz oświadczenie                         

o ochronie danych osobowych – załącznik nr 4. Pracę należy wykonać indywidualnie. Prace 

oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 

podczas uroczystego wręczenia nagród w dniu 26 marca 2020 r. w Swarzędzkim Centrum 

Historii i Sztuki.  

http://www.naszahistoria.info/
http://swarzedz.pl/fileadmin/Swarzedz/Aktualnosci/Nasze_wydawnictwa/komiks.pdf


CZĘŚĆ II 

QUEST MIEJSKI 

Adresaci: Uczniowie klas V-VI 

Konkurs o charakterze gry miejskiej, której zasady zostaną przedstawione na starcie w dniu 

konkursu. Uczniowie będą mieli do pokonania trasę zgodnie z wytycznymi, które otrzymają na 

starcie. Uczestnicy konkursu zmierzą się z zadaniami sprawdzającymi wiedzę, dotyczącą 

historii naszego miasta oraz najważniejszymi zabytkami. Podczas wykonywania zadań 

konkursowych poszczególnymi zespołami, będą się opiekować nauczyciele/opiekunowie, 

przydzieleni przed startem w drodze losowania. Każda szkoła wybiera 4 reprezentantów                          

i przesyła listę uczestników – załącznik nr 1 wraz ze zgodą na upublicznienie danych – 

załącznik nr 3 oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych – załącznik nr 4 w wersji 

elektronicznej na adres szkoły: sp_jeden@op.pl do 04.03.2020 r.  

Planowany termin 19.03.2020 r. Przebieg gry będzie nadzorować komisja powołana przez 

organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, np. ze względu na warunki 

atmosferyczne. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości wręczenia nagród                              

w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki w dniu 26.03.2020 r.  

 

CZĘŚĆ III 

PLANSZÓWKA 

Adresaci – Uczniowie klas VII-VIII 

 

Każda ze szkół biorących udział w konkursie powinna przygotować 4-osobową drużynę. Dnia 

16 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu odbędzie się gra – Planszówka, pt. 

„Swarzędz – miasto, w którym mieszkam”. W grze rywalizować będą 4-osobowe drużyny, 

które będą sprawdzać swoją wiedzę na temat Swarzędza oraz udziału Swarzędzan w Powstaniu 

Wielkopolskim. Poza pytaniami z wiedzy uczniowie będą musieli sprostać zadaniom 

sprawnościowym, zręcznościowym. Listę uczestników - załącznik nr 1 wraz ze zgodą na 

upublicznienie danych - załącznik nr 3 oraz oświadczeniem o ochronie danych osobowych - 

załącznik nr 4 prosimy wysłać w wersji elektronicznej na adres szkoły: sp_jeden@op.pl do  

04.03.2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości wręczenia nagród                             

w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki w dniu 26.03.2020 r.  

 

CZĘŚĆ IV  

Praca plastyczna  

Konkurs świetlicowy – skierowany do dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej 

Konkurs odbędzie się w ramach Gminnego konkursu „Swarzędz – miasto, w którym 

mieszkam”, a jego tematyka ma odzwierciedlać szeroko rozumiany tytuł konkursu. Format prac 

mailto:sp_jeden@op.pl


nie mniejszy niż A3 i nie większy niż A1. Można użyć rysunku, malarstwa, collage-u i innych 

technik płaskich (bez materiałów sypkich). Prace należy wykonać samodzielnie i indywidualnie 

w świetlicy lub w domu, ale beż użycia gotowych elementów. Na adres szkoły: Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Zamkowa 20; 62-020 Swarzędz, do 10 marca 

2020 r., należy dostarczyć maksymalnie 3 prace oraz dołączyć do każdej kartę zgłoszenia – 

załącznik nr 2 wraz ze zgodą na upublicznienie danych – załącznik nr 3 oraz oświadczenie                      

o ochronie danych osobowych – załącznik nr 4. Prace oceniać będzie komisja powołana przez 

organizatora.  

Prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego ogłoszenia wyników konkursu                                  

w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki – 26 marca 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

Część II / Część III 

XXI Miejsko – Gminny Konkurs  

„Swarzędz – miasto, w którym mieszkam”  

 

Szkoła Podstawowa …………………………………………………………………. 

 

Skład drużyny: 

L.p. Nazwisko i imię ucznia Klasa Opiekun 

(imię i nazwisko) 

   

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

 

 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

  

 

 

 

 

……………………………………. 

(podpis osoby zgłaszającej) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

Część I / Część IV 

XXI Miejsko – Gminny Konkurs  

„Swarzędz – miasto, w którym mieszkam”  

 

Szkoła Podstawowa (pełna nazwa szkoły) 

………………………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel/opiekun, pod którego kierunkiem praca została wykonana: 

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

Imię i nazwisko ucznia, klasa: 

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

 

 

 

 

……………………………………… 

(podpis osoby zgłaszającej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

Zgoda na upublicznienie danych XXI Miejsko – Gminny Konkurs  

„Swarzędz – Miasto, w którym mieszkam” 

………………………… 

(miejscowość, data) 

 

……………………………………………… 

               (imię i nazwisko uczestnika XXI Miejsko-Gminnego Konkursu) 

……………………………………………… 

                  (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

……………………………………………….. 

                                                                (nazwa szkoły) 

……………………………………………….. 

                                                                (adres szkoły) 

 

Wyrażenie zgody na upublicznienie danych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na 

publikację imienia i nazwiska mojego/mojej syna/córki, informacji o szkole, w której uczy się, 

jak również o wynikach XXI Miejsko - Gminnego konkursu „Swarzędz, miasto w którym 

mieszkam”………...................................………………………..................................................

........................................................... na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 1, im. 

Stanisława Staszica w Swarzędzu oraz w lokalnych mediach.  

 

 

…………….…………………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

XXI Miejsko – Gminny Konkurs „Swarzędz – Miasto, w którym mieszkam” 

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji XXI Miejsko – 

Gminnego Konkursu „Swarzędz, miasto w którym mieszkam” jest Szkoła Podstawowa nr 1, im. 

Stanisława Staszica w Swarzędzu. 

Dane do kontaktu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Zamkowa 20, 62 - 020 

Swarzędz, email: sp_jeden@op.pl 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: sp_jeden@op.pl 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu podane w formularzu przetwarzane będą w celach:  

• realizacji obowiązków Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, w zakresie organizacji i 

prowadzenia gminnego konkursu;  

• publikacji wyników XXI Miejsko - Gminnego Konkursu na stronach internetowych 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody 

rodzica/opiekuna prawnego;  

• archiwizacyjnych 

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie: 

a) przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 59, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) oraz regulaminu XXI Miejsko – 

Gminnego Konkursu „Swarzędz, miasto w którym mieszkam” dla uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych w roku szkolnym 2019/2020; 

b) zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego dane dotyczą, na publikację wyników 

XXI Miejsko - Gminnego Konkursu na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Swarzędzu. Wyrażenie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnej 

organizacji XXI Miejsko – Gminnego Konkursu. 

5. Zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 1 w 

Swarzędzu, dane osobowe przechowywane są do końca roku szkolnego od momentu 

zakończenia konkursu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie informacji i 

sposobu przetwarzania informacji, co do których wyrażono zgodę. 

6. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 

8. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu będą: 

a) Komisje Konkursowe 

b) podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją zamówienia publicznego w przedmiocie organizacji i 

mailto:sp_jeden@op.pl
mailto:sp_jeden@op.pl


przeprowadzenia konkursów dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 

2019/2020. 

9. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 1 w Swarzędzu danych osobowych 

przysługuje uczestnikom XXI Miejsko - Gminnego Konkursu 

-prawo dostępu do treści danych osobowych;  

- prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych;  

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej 

cofnięciem, w związku z tym także prawo do żądania usunięcia tych danych oraz ograniczenia ich 

przetwarzania;  

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony 

danych osobowych. 

 

 

.............................................................................  

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


