
 
 

                     
 
 

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 
 

Dyrektor i Nauczyciele 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 

 im. Janusza Korczaka w ZSP nr 2 

ul. Brygadzistów 18 w Warszawie 

zapraszają do udziału w: 

 

 

 

Dzielnicowym Konkursie Wiedzy dla klas 1-3:  

„ W Kasdepkowie” – sekrety twórczości Grzegorza Kasdepke. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 

im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
     01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18 

      tel./fax;664 92 46;  www.zsp2.edupage.org 

      e-mail: sekretariat@zsp2.pl 
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REGULAMIN  DZIELNICOWEGO KONKURSU WIEDZY DLA KLAS 1 - 3 
„ W Kasdepkowie” – sekrety twórczości Grzegorza Kasdepke 

 
 
 

1. Organizatorzy: 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301  im. Janusza  
Korczaka w Warszawie, ul. Brygadzistów 18, 01-384 Warszawa. 
 

2. Cele konkursu: 

 zapoznanie z postacią pisarza Grzegforza Kasdepke, 

 popularyzacja książek Grzegorza Kasdepke, 

 poznanie wartości płynących z utworów Grzegorza Kasdepke, 

 rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów klas młodszych, 

 kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych informacji, 

 rozbudzenie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych, 

 uczenie się rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

 
3. Adresaci konkursu:  

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. 
 

4. Zasięg konkursu:  
Konkurs ma charakter dzielnicowy (Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy). 
 

5. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, 

 konkurs składa się z dwóch etapów (szczegóły poniżej), 

 informacje o przystąpieniu szkoły do udziału w konkursie należy przesłać na adres 
pietrzyk.sylwia@office.zsp2.pl  do dnia 29.03.2021r., 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełenienie zgody rodzica/opiekuna na udział          
w konkursie (zał. 1), 

 za weryfikację zgód odpowiada szkoła, do której uczęszczają uczniowie (zgody pozostają              
u szkolnego koordynatora), 

 decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, 

 laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 
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6. Tematyka konkursu: 

Uczestnicy będą musieli wykazać się znajomością książek Grzegorza Kasdepke: 

 „Z piaskownicy w świat”, 

 „Co to znaczy… czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych 
powiedzeń” (niebieska okładka), 

 „Detektyw Pozytywka”, 
a także przysowić informacje o autorze (zał. 3). 

 
7. Przebieg konkursu: 

 I etap (szkolny)  
Etap ten odbędzie w szkołach macierzystych uczniów dnia 12.04.2021r. Będzie on miał formę testu. 
Uczniom klas pierwszych pytania mogą czytać nauczyciele. Arkusz testu zostanie przesłany drogą 
mailową do 9.04.2021r.  

 II etap (dzielnicowy) 
Do drugiego etapu konkursu każda szkoła zgłasza 4 uczniów, którzy osiągną najwyższe wyniki 
w etapie szkolnym. Ci uczniowie stanowić będą drużynę, która powalczy o nagrody. Listę 
uczestników należy przesłać na adres pietrzyk.sylwia@office.zsp2.pl  do dnia 15.04.2021r. (zał. 2). 
Etap dzielnicowy planowany jest na 22.04.2021 r. w budynku SP nr 301 w Warszawie, 
z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
 

8. Nagrody dla laureatów: 

 laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, 

 pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy.  
 

9. Postanowienia końcowe:  

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.  

 Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne rozstrzygać 
będzie jury.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie internetowej SP nr 301 imion 
i nazwisk laureatów konkursu.  

 Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną, konkurs może zostać przeniesiony w czasie 
lub przeprowadzony w formie online. 
 

 
Inne informacje można uzyskać u ogranizatorów konkursu: 
Małgorzata Kwiatkowska  kwiatkowska.malgorzata@office.zsp2.pl      
Małgorzata Chmielewska      chmielewska.malgorzata@office.zsp2.pl 
Sylwia Pietrzyk  pietrzyk.sylwia@office.zsp2.pl  
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Załącznik nr 1 
 

 

Zgoda na udział w Dzielnicowym Konkursie Wiedzy dla klas 1-3:  
„ W Kasdepkowie” – sekrety twórczości Grzegorza Kasdepke 

 
 
1. Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Nazwa oraz adres szkoły ………………………………………………….……………………………………………………..…………….  

3. Klasa/wiek uczestnika ………………………………………………………………………………………………….………………………..  

4. Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………….…………………………………………………….……….  

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, ……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)  

w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu.  

 

…………………………………………………………….………..……  

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem do udziału  

w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.  

 

…………………………………………………………….………..……  

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, klasy, 

nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) oraz jego wyników konkursu, przez organizatora 

konkursu, tj Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 301  im. Janusza Korczaka w ZSP Nr 2, 

ul. Brygadzistów 18 w Warszawie 

 
…………………………………………………………….………..……  

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać 

Rozporządzenie 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).  

 

 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

2. Każdemu, kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:  
▪ prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),  
▪ prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),  
▪ prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),  
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),  
▪ prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 
▪ prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO). 

3. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w 
dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne 
do przeprowadzenia konkursu przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 
im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Warszawie.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami 
i procedurami związanymi z celami przetwarzania. 
 
 

 
…………………………………………………………….………..……  

(miejscowość, data)  

 

…………………………………………………………….………..……  

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 
 
 
 

Karta zgłoszeniowa do udziału w Dzielnicowym Konkursie Wiedzy dla klas 1-3:  
„ W Kasdepkowie” – sekrety twórczości Grzegorza Kasdepke 

 
 
 

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Imię i nazwisko szkolnego 
koordynatora konkursu 

 

Telefon kontaktowy/email 
szkolnego koordynatora  

 

Imiona i nazwiska oraz 
klasa uczestników 
reprezentujących szkołę  
w II etapie konkursu 

1. 
2.  
3. 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 
 

Grzegorz Kasdepke urodził się w 1972 roku w Białymstoku.  
Z wy-kształcenia jest dziennikarzem. Przez wiele lat był 
redaktorem naczelnym magazynu „Świerszczyk”. 
Opowiadania pisarza były i są publikowane w licznych 
czasopismach dziecięcych i mło-dzieżowych np. 
w „Ciuchci” czy „Komiksowie”. Grzegorz Kasdepke 
zajmował się także tworzeniem scenariuszy programów 
telewizyjnych dla dzieci. 

 Znany jest głównie jako autor bestselerowych książek dla 
dzieci. Pod jego piórem powstali tacy bohaterowie jak: 
Detektyw Pozytywka, Kuba i Buba, Pani Miłka czy Kacper 
i jego tata. Jego twórczość doceniana jest nie tylko przez 

dzieci i rodziców, ale także przez pedagogów i autorów podręczników.  
 
Jest laureatem wielu nagród, spośród których najważniejszymi są Nagroda Literacka 
im. Kornela Makuszyńskiego (r. 2002) oraz dwukrotna Nagroda Edukacja XXI (r. 2003 
i 2004). 
 

Prywatnie jest tatą Kacpra. Wielbiciel muzyki, śmiechu i Leniuchowania😊 

 
Autor zdradza, że wiele pomysłów na swe książki dostaje od dzieci, z którymi rozmawia. 
Tak powstała m.in. opowieść pt. "W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko". 
 
Bajkopisarz nie omija też trudnych tematów w swych książkach. Jak sam przyznaje rozwód 
rodziców, śmierć, choroba to tematy, które dzieciom funduje życie, bo przecież żyją w tym 
samym świecie, co my. - Omijanie pewnych tematów byłoby tchórzostwem ze strony 
dorosłych, co nie oznacza, że musimy szokować - przyznaje Kasdepke. 
 
Liczba wydanych przez niego powieści i zbiorów opowiadań jest naprawdę imponująca. Oto 
najpopularniejsze z nich: 
 

 „Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko cz. 1.” 

 „Co to znaczy... 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie 
niektórych powiedzeń” 

 „Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu„ 

 „Bon czy ton: Savoir-vivre dla dzieci” 

 „Najpiękniejsze mity dla dzieci” 

 „Powrót Bartusia, czyli co to znaczy po raz drugi” 

 „Niegrzeczniaki” 

 „Detektyw Pozytywka” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Detektyw_Pozytywka


 „Potworak” 

 „Z piaskownicy w świat” 

 „Niesforny alfabet” 

 „Słodki rok Kuby i Buby” 

 „Warszawa jest OK!” 

 „Ostrożnie” 

 „Mam prawo” 

 „Do trzech odlicz! Zabawy matematyczne” 

 „Tylko bez całowania”. 
 

Zachęcamy do czytania pozostałych książek Grzegorza Kasdepke😊 
 
 


