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Zbludowice,15.09.2022r. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Zbludowicach 

ul. Świętokrzyska 9 

28-100 Busko-Zdrój 

tel: 41-378-79-50 

e-mail: zbludowice@oswiata.busko.pl 

                                 Szanowni Państwo 

                               Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,  

Doradcy zawodowi  

 

 Zapraszamy Państwa od udziału w VII Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym 

„Zostań Mistrzem Oszczędzania”, który adresowany jest do uczniów klas V, VI, VII, VIII 

szkół podstawowych. Konkurs ten realizowany będzie przy współpracy z Narodowym 

Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obejmuje zagadnienia  

z zakresu edukacji ekonomicznej, rozwijania postaw i zachowań przedsiębiorczych.  

Głównym celem konkursu jest: 

 podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie uczniów w podstawy 

finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie, 

 propagowanie wśród uczniów idei oszczędzania, 

 zwiększenie wśród uczniów klasy V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej znajomości 

zagadnień ekonomicznych z zakresu funkcji i zadań NBP, historii polskiej waluty od 

XX wieku, 

 zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu racjonalnego zarządzania 

środkami finansowymi, podejmowania działań o charakterze przedsiębiorczym, 

 doskonalenie przez uczniów uczestniczących w konkursie kompetencji kluczowych  

w tym: umiejętności pracy w grupie, komunikacji i podejmowania decyzji, 

wykonywania obliczeń procentowych, korzystania ze środków TIK. 

 

W załączeniu przesyłamy Państwu regulamin konkursu i kartę zgłoszenia. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia. 

Organizatorzy:                                                                                                                   

Barbara Więckowska 

Elżbieta Pawelec 

Beata Wójcicka                                                                                                    

Dyrektor: 

Przemysław Nowak 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Zbludowicach 

ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój 

tel. 41-3787950 

e-mail: zbludowice@oswiata.busko.pl  

 

 

  

 

 REGULAMIN VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKONOMICZNEGO 

„Zostań Mistrzem Oszczędzania” 

 

Projekt realizowany przy współpracy z NBP  

w ramach programu edukacji ekonomicznej 

   

I. Adresaci konkursu: 

Młodzież uczęszczająca do klas V, VI, VII, VIII szkół podstawowych z terenu 

województwa świętokrzyskiego. Udział młodzieży w konkursie jest dobrowolny  

i powszechnie dostępny.  

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas V-VI, 

 uczniowie klas VII-VIII. 

II.  Zakres tematyczny konkursu:   

Konkurs  ma  charakter  interdyscyplinarny, obejmuje treści  programowe z matematyki  

i wybrane zagadnienia z ekonomii, tj. podstawowe pojęcia ekonomiczne związane  

z planowaniem finansów, gospodarowaniem budżetem, oszczędzaniem, zadaniami  

i funkcją NBP, historią polskiej waluty od XX wieku, lokatami, kredytami, podatkiem 

VAT, odsetkami, procentem prostym i składanym. 

 

III. Organizatorzy konkursu: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach 

 

IV. Cele konkursu: 

- podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie uczniów w podstawy 

finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie, 

- edukacja ekonomiczna młodzieży, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań bieżącą 

problematyką ekonomiczną, 

- propagowanie wśród uczniów idei oszczędzania, 

mailto:zbludowice@oswiata.busko.pl
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- zapoznanie z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi i stosowanie ich w praktyce, 

- zwiększenie wśród uczniów klasy V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej znajomości 

zagadnień ekonomicznych z zakresu funkcji i zadań NBP, historii polskiej waluty od 

XX wieku, 

- zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu racjonalnego zarządzania 

środkami finansowymi, podejmowania działań o charakterze przedsiębiorczym, 

- doskonalenie przez uczniów uczestniczących w konkursie kompetencji kluczowych  

w tym: umiejętności pracy w grupie, komunikacji i podejmowania decyzji, 

wykonywania obliczeń procentowych, korzystania ze środków TIK. 

- zwiększenie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce. 

 

V. Zasady zgłoszenia udziału w VII Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym “Zostań 

Mistrzem Oszczędzania” 

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonują opiekunowie uczniów, poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Zbludowicach  w terminie od 19 września 2022r. do 11 października 2022 r. 

https://tiny.pl/95h19 

 

Opiekunowie grup uczniowskich przesyłają w terminie do 11 października 2022r:  

 pisemne zgody rodziców uczniów/prawnych opiekunów na wykorzystanie wizerunku 

dziecka i jego danych osobowych na stronie internetowej Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zbludowicach (załącznik nr 1), 

 pisemne oświadczenie nauczyciela opiekuna/opiekunów uczniów, dotyczące 

wykorzystania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zbludowicach (załącznik nr 2), 

na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach 

ul. Świętokrzyska 9 

28 – 100 Busko – Zdrój 

z dopiskiem – VII Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny 

 

VI. Organizacja i przebieg konkursu 

Konkurs składa się z trzech etapów: 

 

 

https://tiny.pl/95h19
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Etap I  

Do I etapu Konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klas piątych, szóstych, 

siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego 

zgłoszeni do Konkursu, w tym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Zbludowicach.  

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 5-6 oraz 

klasy 7-8. Podczas I etapu konkursu uczniowie rozwiązują test on-line w zespołach 

trzyosobowych. Każdy zespół uczniowski ma przydzielonego opiekuna/opiekunów. 

Materiały edukacyjne ułatwiające przygotowanie uczniom do konkursu zostaną 

opublikowane na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowiach w dniach 15-30 

września 2022r. 

Etap I obejmuje test wielokrotnego wyboru składający się z 40 zadań zamkniętych na 

temat historii NBP, zadań i funkcji NBP, historii polskiej waluty od XX wieku, który 

zostanie przeprowadzony 12 października 2022 r. o godz. 9.00 na terenie szkół 

zgłoszonych do Konkursu i będzie trwać 40 min. 

 

W przypadku zgłoszenia większej niż 45 liczby uczniów w kategorii klas 5-6, do I 

etapu będą mogły przystąpić wszystkie chętne zespoły uczniowskie. Do II etapu 

Konkursu zostanie zakwalifikowanych 15 zespołów uczniowskich, które uzyskają 

największą liczbę punktów za I etap konkursu. Do III etapu przystąpi 10 zespołów 

uczniowskich, które uzyskają największą liczbę punktów za I i II etap Konkursu. 

 

W przypadku zgłoszenia większej niż 45 liczby uczniów w kategorii klas 7-8, do I 

etapu będą mogły przystąpić wszystkie chętne zespoły uczniowskie. Do II etapu 

Konkursu zostanie zakwalifikowanych 15 zespołów uczniowskich, które uzyskają 

największą liczbę punktów za I etap konkursu. Do III etapu przystąpi 10 zespołów 

uczniowskich, które uzyskają największą liczbę punktów za I i II etap Konkursu. 

 

Organizator przesyła szkołom zgłoszonym do Konkursu link do testu w aplikacji 

Forms na adres email wskazany przez szkołę w formularzu zgłoszeniowym na dzień przed 

wyznaczonym terminem I etapu. Dyrektorzy szkół uczestniczących w konkursie, 

powołują dwuosobową Szkolną Komisję Konkursową, która będzie czuwała nad 

prawidłowym przebiegiem I etapu konkursu. Opiekunowie grup uczniowskich 

przygotowują salę, w której młodzież będzie pisała test, zapewniają uczniom dostęp do 

komputera i internetu, sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Podczas 
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pisania testu uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów ale nie mogą korzystać  

z telefonów komórkowych, materiałów źródłowych, pomocy osób trzecich.  

 

Etap II  

Drugi etap konkursu uczniowie realizują na terenie swoich szkół, pod kierunkiem 

nauczyciela, który pełni funkcję opiekuna zespołu od 24 października 2022r do  

18 listopada 2022r. Zadaniem uczniów będzie: 

 w kategorii klas 5-6- przygotowanie plakatu zachęcającego do oszczędzania w 

formie grafiki komputerowej zapisanej w formacie .jpg lub .png,  

 w kategorii klas 7-8 -  nagranie autorskiego filmu na temat „Mój pomysł na 

oszczędzanie”. Czas projekcji filmu powinien trwać maksymalnie 3 minuty. Praca 

konkursowa powinna być zapisana w formacie zgodnym z odtwarzaczem 

Windows Media Player. Akceptowane formaty pliku to avi, mov i mp4.  

Uczestnicy mogą wykonać film za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego 

funkcję nagrywania wideo, a następnie zmontować go. Film powinien zawierać 

stronę tytułową oraz napisy końcowe, zawierające informacje o twórcach filmu. 

 

Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Prezentowane w nich treści nie mogą przedstawiać ani propagować 

zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i 

kultury osobistej.  

Praca konkursowa powinna być zapisana na nośnikach pamięci zewnętrznych, 

np.: płycie DVD/pendrive / i przesłana na adres organizatora do dnia 18 listopada 2022 r. 

 

Jury konkursowe w składzie:  

 przedstawiciel/przedstawiciele Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach, 

 dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach, 

 koordynatorzy konkursu, 

dokona oceny prac konkursowych w dniu 25 listopada 2022r.  

Kryteria oceny grafiki komputerowej: 

 przejrzystość i czytelność dla odbiorcy   

 poprawność pojęć ekonomicznych 

 estetyka wykonania   

 oryginalność   
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Kryteria oceny filmu:  

 zgodność treści filmu z tematyką konkursu,  

 wartość edukacyjną filmu,  

 pomysłowość oraz kreatywność,  

 jakość techniczną: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku.  

Po zakończeniu drugiego etapu konkursu uczniowie wypełniają on-line ankietę 

podsumowującą pierwszy i drugi etap konkursu. Uczniowie wpisują w okno 

wyszukiwarki adres: https://tiny.pl/95hjm wypełniają i przesyłają ankietę. Każdy uczeń 

zgłoszony do konkursu wypełnia ankietę tylko jeden raz w dniach 21-22 listopada 2022 r. 

Nauczyciele - opiekunowie uczniów również wypełniają ankietę on-line. W okno 

wyszukiwarki wpisują adres: https://tiny.pl/95hjr  wypełniają ankietę i przesyłają wyniki 

w terminie od 21-22 listopada 2022r. 

Do III etapu zostanie zakwalifikowanych 20 zespołów uczniowskich (10 zespołów  

w kategorii klas 5-6 oraz 10 zespołów w kategorii klas 7-8), które uzyskały największą 

liczbę punktów łącznie za I i II etap konkursu. Opiekunowie zespołów uczniowskich 

zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową w dniu 28 listopada 2022 r. 

Lista zespołów uczniowskich zakwalifikowanych do udziału w III etapie VII 

Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego zostanie opublikowana na stronie Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zbludowicach w dniu 28 listopada 2022 r.  

 

Etap III – etap wojewódzki 

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w formie testu z zakresu wiedzy 

ekonomicznej i matematycznej, w dniu  15 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 na terenie Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zbludowicach (również w dwóch kategoriach wiekowych). 

UWAGA! Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na spotkanie na terenie szkoły, to 

III etap również odbędzie się w formie testu on-line) 

Podczas trzeciego etapu konkursu uczniowie będą rozwiązywali test składający się z 20 

zadań o tematyce matematyczno-ekonomicznej. O godzinie 9
00

 zespoły uczniowskie  

rozwiązują przez 45 minut test wyboru z wiedzy ekonomicznej i matematycznej. Test będzie 

dotyczył zagadnień związanych z pieniądzem oraz zadań o tematyce matematyczno-

ekonomicznej: 

 uczniowie klas V, VI – lokaty, kredyty, odsetki, 

 uczniowie klas VII, VIII -  lokaty, kredyty, odsetki, podatek VAT, procent prosty  

i składany. 

https://tiny.pl/95hjm
https://tiny.pl/95hjr


 

7 
 

Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, używać telefonów 

komórkowych. 

Prace sprawdzane są tego samego dnia. Wgląd w prace uczniów mogą mieć opiekunowie 

grup, wyłącznie w dniu konkursu. 

W konkursie wyłonione zostaną dwie drużyny (po jednej z każdego poziomu wiekowego), 

które  zdobędą największą liczbę punktów, łącznie za I , II i III etap konkursu. W przypadku 

uzyskania przez drużyny takiej samej liczby punktów o zwycięstwie będzie decydowała 

dogrywka składająca się z dwóch zadań o tematyce matematyczno-ekonomicznej. 

 

Drużyny, które zajmą I miejsce (w odpowiedniej kategorii) w konkursie uzyskają tytuł 

laureata VII Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego. 

Drużyny, które zajmą w konkursie II, III miejsce uzyskują tytuł finalisty VII Wojewódzkiego 

Konkursu Ekonomicznego. 

 

W dniu 15 grudnia 2022 r. na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Zbludowiach zostaną opublikowane wyniki VII Wojewódzkiego Konkursu 

Ekonomicznego: drużyny, które zajęły I, II, III miejsce oraz po trzy drużyny z każdej 

kategorii wiekowej, które nagrały najciekawsze filmy/przygotowały plakat. Opiekunowie 

zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pozostałych grup uczniowskich. 

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone uczestnikom konkursu na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zbludowicach w dniu 15 grudnia 2022 r. 

Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

Konkursowej wyłącznie w dniu 15 grudnia 2022 r. 

 

VII. Literatura 

Materiały przygotowujące uczniów do Konkursu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach 

http://www.spzbludowice.busko.pl/ w dniach 15-16 września 2022 r. 

 

1. Prezentacje multimedialne dotyczące tematyki konkursu ze strony: 

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje 

2. „To, o czym dorośli Ci nie mówią”, Boguś Janiszewski, Wydawnictwo Publicat. 

3. „Ekonomia dla bystrzaków”, Peter Antonioni, Wydawnictwo Septem. 

 

VIII. Nagrody 

http://www.spzbludowice.busko.pl/
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje
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 1 miejsce – tablety  (nagroda dla trzyosobowych zespołów uczniowskich za 

zajęcie I miejsca w kategorii klas 5-6, 7-8) 

 2  miejsce – słuchawki (nagroda dla trzyosobowych zespołów uczniowskich za 

zajęcie II miejsca w kategorii klas 5-6, 7-8) 

 3  miejsce – słuchawki (nagroda dla trzyosobowych zespołów uczniowskich za 

zajęcie III miejsca w kategorii klas 5-6, 7-8) 

 Sześć drużyn ( 3 drużyny w kategorii klas 5-6, 3 drużyny w kategorii klas 7-8) 

które wykonają najciekawsze prace projektowe na II etap Konkursu 

Ekonomicznego otrzymają kalkulatory.  

 Opiekunowie uczniów otrzymują kalkulatory. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu – pisemne podziękowania za udział w konkursie. 

 

 

IX.  Tematyka konkursu: 

                                                                         

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej - matematyka klas V, 

VI,  VII, VIII 

l.p. Zagadnienia zgodne z podstawą programową 

1.  I.1) zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku 

całkowitym dodatnim 

2.  V. 1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości; 

3.  V. 2) oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b; 

4.  V. 3) oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a; 

5.  V. 4) oblicza liczbę b, której p procent jest równe a; 

6.  V. 5) stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście 

praktycznym, również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek 

danej wielkości 

7.  VI.4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi 

 

Podstawa programowa przedmiotu – język polski dla klas V, VI,  VII, VIII 

l.p. Zagadnienia zgodne z podstawą programową 

1.  III. Tworzenie wypowiedzi.  

1. Elementy retoryki.  

Uczeń:  

2) gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; 

redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi;  

3) tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję 

oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako 

spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm 

akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych);  

2. IV. Samokształcenie. 

Uczeń:  
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1) rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji;  

2) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;   

4) uczestniczy w projektach edukacyjnych  

 

Podstawa programowa przedmiotu – historia dla klas V, VI,  VII, VIII 

l.p. Zagadnienia zgodne z podstawą programową 

 XXV. I wojna światowa.  

Uczeń: 

4) charakteryzuje postęp techniczny w okresie I wojny światowej; 

 

XXIX. II Rzeczpospolita w latach 1921–1939.  

Uczeń: 

5) przedstawia główne kierunki polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (system 

sojuszy i politykę równowagi). 

 

XXX. Społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej.  

Uczeń: 

4) podaje najważniejsze osiągnięcia kulturalne i naukowe Polski w okresie 

międzywojennym. 

 

XXXIX. Polska w latach 1957–1981. Uczeń: 

2) charakteryzuje realia życia społecznego i kulturalnego z uwzględnieniem 

specyfiki czasów gomułkowskich i gierkowskich; 

 

XLI. Narodziny III Rzeczypospolitej. Uczeń: 

2) charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe 

lat 90.; 

 

Podstawa programowa przedmiotu – informatyka dla klas V, VI,  VII, VIII 

l.p. Zagadnienia zgodne z podstawą programową 

1. IV: Rozwijanie kompetencji społecznych.  

Uczeń: 

1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w 

zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, 

projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy; 

2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem 

rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia 

znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich; 

 

 

 

Kompetencje kluczowe zawarte w preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, rozwijane u uczniów podczas realizacji konkursu: 

 kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość 

 umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i 

wnioskowania 

 rozpoznawanie przez uczniów własnych predyspozycji i określanie drogi dalszej 

edukacji 
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 kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi 

 poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z 

różnych źródeł 

 sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego 

 przygotowywanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w 

trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej 

 nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, 

udział w projektach zespołowych. 

 

 

 Zagadnienia wykraczające poza podstawę programową kształcenia ogólnego  

w szkole podstawowej  

1.  stosowanie obliczeń procentowych do obliczania odsetek dla lokat długoterminowych, 

pojęcie procentu składanego 
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Załącznik nr 1 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz jego                                                       

imienia i nazwiska na stronach  internetowych, w prasie 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierających 

wizerunek mojego dziecka oraz jego imię i nazwisko                       

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

                                                                          Imię i nazwisko dziecka 

 

ucznia 

Szkoły………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowanych podczas VII Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego organizowanych 

przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zbludowicach, na stronie internetowej szkoły i 

podmiotów współpracujących, w serwisach społecznościowych, prasie w celu informacyjnym                       

i promocyjnym szkoły. 

                                                                                                           

…………………………………………... 

                                                                 /data i czytelny podpis rodziców-opiekuna prawnego/     

   

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 

informujemy, że: 

 Dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą 

przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym na stronach 

internetowych i profilach internetowych zarządzanych przez Publiczną Szkołę 

Podstawową w Zbludowicach i podmiotów współpracujących, w serwisach 

społecznościowych, prasie,  na podstawie zgody w oparciu  o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

                                                                                                          

………………………………………………………. 

  /data i czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego/ 
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Załącznik nr 2 

Zgoda opiekuna uczniów 

na wykorzystanie wizerunku oraz jego imienia i nazwiska  

na stronie  internetowej, w prasie 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierających  mój 

wizerunek, moje imię i nazwisko                       

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

                                                                          Imię i nazwisko nauczyciela 

 

zarejestrowanych podczas VII Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego organizowanych 

przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zbludowicach, na stronie internetowej szkoły i 

podmiotów współpracujących, w serwisach społecznościowych, prasie w celu informacyjnym                        

i     promocyjnym szkoły. 

                                                                                                           

…………………………………………... 

                                                                           /data i czytelny podpis nauczyciela/   

    

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 

informujemy, że: 

 Dane osobowe Pani/Pana w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą 

przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym na stronach 

internetowych i profilach internetowych zarządzanych przez Publiczną Szkołę 

Podstawową w Zbludowicach i podmiotów współpracujących, w serwisach 

społecznościowych, prasie,  na podstawie zgody w oparciu  o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

                                                                                                          

                                                                                                           

…………………………………………... 

                                                          /data i czytelny podpis nauczyciela/        

 

 

 


