
            
  
 

 

  
 

Regulamin konkursu „Pasje nauczycieli inspiracją dla uczniów” 
w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

§ 1 
Regionalny konkurs „Pasje nauczycieli inspiracją dla uczniów”, zwany dalej 
Konkursem, jest organizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, zwane dalej Organizatorem, na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie.  
 

§ 2 
Konkurs pod hasłem Edukacja na rzecz ochrony środowiska naturalnego ma na 
celu:  

• upowszechnianie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie 
kształtowania wśród dzieci i młodzieży umiejętności i postaw mających na celu 
ochronę środowiska, wzrost świadomości ekologicznej oraz zrozumienie idei 
zrównoważonego rozwoju; 

• promowanie i nagradzanie nauczycieli z pasją, którzy inicjują i wdrażają działania 
edukacyjne w tym zakresie; 

• wyzwalanie aktywności twórczej nauczycieli. 
 
Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 1 (Cele systemu oświaty), 
podkreśla, że „System oświaty zapewnia w szczególności: (….) 15) upowszechnianie 
wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz 
kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej 
i globalnej”.  
Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2020/2021, określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (Znak pisma: 
DKO-WNP.4092.50.2020.DB), są działania wychowawcze szkoły, wychowanie do 
wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 
 

§ 3 
1. Okres realizacji Konkursu – od października 2020 r. do października 2021 r. 
2. Adresatami Konkursu są nauczyciele publicznych i niepublicznych 

przedszkoli i szkół z terenu województwa małopolskiego. 
 

 
§ 4 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie formularza 
zgłoszeniowego, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku 
nr 1 do Regulaminu (dostępnego na stronie internetowej: www.mcdn.edu.pl). 
Zgłoszenia należy dostarczyć przesłać drogą elektroniczną, w formie 
skanu, w terminie do 11 grudnia 2020 r. na adres koordynatora konkursu: 
d.grodzka@mcdn.edu.pl z napisem:  

Konkurs Pasje nauczycieli inspiracją dla uczniów. 
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2. O uczestnictwie w Konkursie decyduje data wpływu formularza 
zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) do Organizatora. 

3. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne 
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
 

§ 5 
1. Harmonogram Konkursu: 

• ogłoszenie Konkursu: październik 2020 r. 

• przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie: do 11 grudnia 2020 r. 

• złożenie sprawozdania z realizacji działania edukacyjnego: do 30 kwietnia 
2021 r. 

• ogłoszenie wyników: wrzesień 2021 r. 

• wręczenie nagród laureatom Konkursu: październik 2021 r. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania 

zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie internetowej: www.mcdn.edu.pl 
 
 

§ 6 
Szczegółowe warunki Konkursu: 

1. Do Konkursu należy zgłosić jedno zrealizowane, nowatorskie  
i wyróżniające się spośród innych działanie edukacyjne, zgodne z celami 
i tematyką Konkursu.  

2. Zgłoszenie i realizacja działania edukacyjnego powinny być potwierdzone 
przez dyrektora placówki (Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu). 

3. Do Konkursu mogą przystąpić indywidualnie lub zespołowo (maks. 2 osoby) 
nauczyciele będący autorami działania edukacyjnego, zgodnego z celami 
i tematyką Konkursu.  
 
 

§ 7 
Dokumentacja konkursowa obejmuje: 

1. zgłoszenie udziału w Konkursie w formie papierowej (Załącznik nr 1 do 
Regulaminu, dostępny na stronie internetowej: www.mcdn.edu.pl); 

2. sprawozdanie z realizacji działania edukacyjnego (Załącznik nr 2 do 
Regulaminu) w wersji papierowej; 

3. przedstawienie zrealizowanego działania edukacyjnego w formie 
audiowizualnej z wykorzystaniem dowolnej techniki (prezentacja 
multimedialna, nagranie video, nagranie audio) zarejestrowanej na nośniku 
USB, CD lub DVD. 
 
 

§ 8 
1. Oceny działania edukacyjnego, na podstawie sprawozdania z realizacji 

działania edukacyjnego w wersji papierowej (Załącznik nr 2 do Regulaminu) 
i przedstawienia w formie audiowizualnej, oraz wyboru laureatów dokona 
Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Organizatora 
i instytucji działających na rzecz edukacji. 

http://www.mcdn.edu.pl/


            
  
 

 

3. Zgłoszone do Konkursu działania edukacyjne oceniane będą w trzech 
kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły 
ponadpodstawowe. 

4. Kryteria oceny: 

• zgodność zrealizowanego działania edukacyjnego z tematem i celami 
Konkursu;  

• rezultaty działania edukacyjnego (wartość dydaktyczno-wychowawcza) ze 
szczególnym uwzględnieniem kształtowania wśród dzieci i młodzieży 
umiejętności i postaw mających na celu ochronę środowiska, wzrost 
świadomości ekologicznej oraz zrozumienie idei zrównoważonego 
rozwoju; 

• pomysłowość i atrakcyjność działania edukacyjnego; 

• współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami w przygotowaniu 
i realizacji działania edukacyjnego; 

• jakość przygotowania dokumentacji zarówno w formie papierowej, jak 
i audiowizualnej. 
 

§ 9 
1. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez 

Organizatora, a uczestnicy zaświadczenia o udziale w Konkursie.  
2. Autorzy nagrodzonych działań edukacyjnych zostaną powiadomieni 

pisemnie o terminie i miejscu wręczenia nagród. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe: 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 
przez Organizatora podanych w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu danych 
osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym 
momencie zgody na przetwarzanie jego danych w formie pisemnej na adres 
siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
d.grodzka@mcdn.edu.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie 
z postanowieniami 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). Dane osobowe są zbierane na zasadzie 
dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym 
w Załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału 
w Konkursie.  

3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych 
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo uczestnikowi 
przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  



            
  
 

 

4. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, której 
administratorem jest Organizator, którego adres siedziby i pełna nazwa 
zostały wskazane w § 1 Regulaminu. Kontakt z Organizatorem, w tym 
z osobą realizującą u Organizatora obowiązki inspektora ochrony danych, 
możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w § 1 Regulaminu lub 
w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@mcdn.edu.pl 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych 
z organizacją, przeprowadzeniem i ewaluacją Konkursu. W przypadku 
wyrażenia przez uczestnika odpowiedniej zgody, dane uczestnika w zakresie 
pełnionej funkcji oraz nazwy szkoły/placówki zostaną umieszczone 
w materiałach konkursowych. Dane będą przekazywane wyłącznie 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, dane mogą być 
także powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora.  

6. Decyzje związane z przetwarzaniem (podanych w Załącznikach nr 1 i 2 do 
Regulaminu) danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany ani 
profilowane. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres do 30.11.2021 r.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych 

danych osobowych przez uczestnika Konkursu.  
9. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Konkursie rozstrzygać będzie 

sąd powszechny miejscowo właściwy dla Organizatora.  
10. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: www.mcdn.edu.pl 
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, 

o czym niezwłocznie poinformuje uczestników Konkursu na stronie 
internetowej: www.mcdn.edu.pl. 

12. Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową odnośnie oceny działań 
edukacyjnych oraz przyznania nagród jest ostateczna. 

13. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie: www.mcdn.edu.pl. 
14. W przypadku stwierdzenia braku niezbędnych dokumentów Organizator ma 

prawo wezwać zgłaszającego do ich uzupełnienia. 
15. Prace (sprawozdanie pisemne z realizacji działania edukacyjnego 

i przedstawienie zrealizowanego działania w formie audiowizualnej) 
nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom. 

16. Przystępując do Konkursu, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego 
prawa rozpowszechniania fotografii ze swoim wizerunkiem i nieodpłatnej 
licencji na wykorzystanie wizerunku na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym 
w szczególności do publikacji wizerunku na łamach „Hejnału Oświatowego” 
oraz na stronie internetowej MCDN dla celów związanych z Konkursem. 

17. Nagrodzone prace mogą być opublikowane na łamach miesięcznika MCDN 
„Hejnał Oświatowy” (za zgodą właściciela/właścicieli autorskich praw do 
zgłoszonego działania edukacyjnego).  

18. Organizator nie pokrywa uczestnikom kosztów poniesionych z tytułu udziału 
w Konkursie.  

19. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator. 

21. Dodatkowych informacji udziela: Daria Grodzka – przewodnicząca Komisji 
Konkursowej – tel. (12) 61 71 111; e-mail: d.grodzka@mcdn.edu.pl 


