
 

 

Regulamin konkursu na prezentację sukcesu, 

wynikającego z udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne” 

 

§1 

Informacje o konkursie 

1. Organizatorem konkursu jest realizator projektu „Każde dziecko jest zdolne”: 

Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków. 

2. Konkurs kierowany jest do uczniów, objętych wsparciem w szkołach uczestniczących 

w projekcie i ma charakter międzyszkolny. 

3. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który brał udział  w diagnozie  

i warsztatach, organizowanych w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022. 

4. Celem konkursu jest: 

a) wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości; 

b) tworzenie warunków do refleksji nad własnym rozwojem; 

c) upowszechnianie sukcesów uczestników projektu. 

5. Przedmiotem konkursu jest prezentacja sukcesu, wynikającego z udziału ucznia  

w projekcie. 

6. Konkurs przeprowadzany jest odrębnie dla uczniów I etapu edukacyjnego (klasy 1-3) 

oraz II etapu edukacyjnego (klasy 4-8). 

7. Konkurs jest realizowany pod auspicjami Kapituły Konkursowej, w skład której 

wchodzą: przedstawiciele wojewódzkich władz samorządowych, Małopolskiego 

Kuratora Oświaty oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

8. Do zadań Kapituły Konkursu należy: 

a) monitorowanie prawidłowego przebiegu konkursu; 

b) zatwierdzenie wyników oceny prac konkursowych.  

 

§2 

Wymogi dotyczące przygotowania pracy konkursowej  

na etapie I (klasy 1-3) 

1. Na konkurs należy przygotować pracę plastyczną, w której zostanie zaprezentowany 

wyobrażony przyszły sukces, zatytułowaną „Mój sukces w przyszłości”. 

2. Kategoria sukcesu dotyczy przyszłości ucznia w dowolnej dziedzinie jego aktywności 

życiowej, np. osobistej, zawodowej, społecznej, edukacyjnej w dowolnej perspektywie 

czasowej. 

3. Praca konkursowa powinna zostać przygotowana w formacie A-4 wybraną techniką 

płaską: np. rysunkową, malarską, wydzieranka/collage itp., na dowolnym rodzaju 

papieru. 

4. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. 

 

 



 

 

§3 

Wymogi dotyczące przygotowania pracy konkursowej 

na etapie II (klasy 4-8) 

 

1. Na konkurs należy przygotować pracę, w której zostanie zaprezentowany sukces 

uzyskany dzięki udziałowi w projekcie oraz wykazany wpływ udziału w projekcie na 

osiągnięcie tego sukcesu. 

2. Przez sukces rozumie się osiągnięcia w dowolnej formie aktywności ucznia, zarówno 

szkolnej, jak i pozaszkolnej. Może to być m.in.: udział w różnych formach 

współzawodnictwa naukowego - konkursy, olimpiady; sukcesy w nauce danego 

przedmiotu (np. poprawa oceny); zwiększenie aktywności na terenie szkoły 

macierzystej uczestnika lub w środowisku pozaszkolnym; odkrycie i rozwinięcie 

jakiejś pasji; pomoc koleżeńska dla innych uczniów; wolontariat; publikacje; 

nawiązanie współpracy z osobami/instytucjami wspierającymi rozwój uzdolnień 

uczniowskich; udział w dodatkowych zajęciach, związanych z uzdolnieniami ucznia 

itp. Uczeń może wskazać inne osiągnięcia niż podane przykładowo w regulaminie 

konkursu, jeśli uważa je za swój sukces i w pracy konkursowej przedstawi 

uzasadnienie oraz wykaże ich związek z udziałem w projekcie. 

3. Prezentowany w pracy sukces powinien zostać osiągnięty w okresie od rozpoczęcia 

udziału w projekcie do momentu złożenia pracy konkursowej.  

4. Praca konkursowa powinna zostać przygotowana w jednej ze wskazanych form:  

a) forma pisemna: np. opis, opowiadanie, rozprawka, artykuł, reportaż, wywiad,  

esej, pamiętnik, dziennik; 

b)forma wizualna: film (np. nagranie z telefonu komórkowego) lub prezentacja  

multimedialna. 

5. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymogi formalne: 

a) w przypadku formy pisemnej - nie więcej niż 2 strony tekstu formatu A-4; czcionka 

Arial, styl normalny, rozmiar 11, interlinia 1,5 wiersza, marginesy normalne  

(2,5 cm); edytor tekstu: WORD lub Open Office; praca składana w formie wydruku 

oraz jako nagranie na płycie CD, DVD lub na dysku przenośnym; 

b) w przypadku form wizualnych - nagarnie nie dłuższe niż 5 minut w dowolnym 

formacie; prezentacja o zawartości max. 10 slajdów w programie PowerPoint lub 

Open Office (Impress) lub Prezi; praca składana w formie nagrania na płycie CD 

lub DVD lub na dysku przenośnym. 

6. Praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora: 

a) podpis pod tekstem w przypadku formy pisemnej; 

b) dane na ostatnim slajdzie w przypadku prezentacji multimedialnej; 

c) prezentacja imienia i nazwiska w przypadku nagrania, w dowolnym momencie 

filmu. 
 

§4 

Składanie prac konkursowych 
 

1. Uczestnicy przystępują do konkursu indywidualnie. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy konkursowej w terminie do 13 

maja 2022 r.  



 

3. Przy ustalaniu terminu złożenia pracy decyduje data złożenia. Prace złożone po 

terminie wskazanym w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą podlegały ocenie. 

4. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową. 

5. Prace konkursowe należy składać do nauczycieli - liderów projektu w macierzystych 

szkołach uczestników projektu. 

6. Wraz z pracą konkursową należy złożyć Formularz zgłoszeniowy, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. Złożenie formularza, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jest warunkiem 

udziału w konkursie. 

8. Praca konkursowa powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie, opisanej zgodnie z 

wzorem: „Praca konkursowa: projekt Każe dziecko jest zdolne, pełna nazwa 

szkoły:….., klasa:…..., imię i nazwisko nauczyciela - lidera projektu” 

9. Nauczyciele – liderzy projektu przekażą zebrane prace konkursowe uczniów do 

siedziby organizatora konkursu, tj do Małopolskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, w terminie 18 maja 2022 r. 

10. Wszelkie koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu. 

11. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

12. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieskładania żadnych roszczeń względem 

organizatora z tytułu wykorzystania nadesłanej pracy konkursowej lub z tytułu jej 

niewykorzystania czy wykorzystania w ograniczonym zakresie.  

13. Do konkursu mogą być składane wyłącznie prace własne, niepublikowane wcześniej 

oraz nieprzedstawiane w innych konkursach. 

 

§5 

Zasady oceny prac konkursowych 
 

1. Oceny wszystkich złożonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. 

2. Do zadań komisji konkursowej należy: 

a) Kwalifikacja prac zgłoszonych do konkursu; 

b) Ocena zakwalifikowanych prac zgodnie z kryteriami, zawartymi w załącznikach nr 

2 a i 2 b do Regulaminu; 

c) Przyznanie nagród i wyróżnień. 

3. Do konkursu kwalifikowane będą wyłącznie prace, złożone zgodnie z zasadami, 

określonymi w §4 Regulaminu oraz spełniające wymogi merytoryczne i formalne,: 

a) w przypadku etapu I – określone w § 2 Regulaminu; 

b) w przypadku etapu II- określone w  § 3 Regulaminu.  

4. Ocena prac zostanie przeprowadzona w okresie od 20 maja 2022 r. do 1 czerwca 

2022 r. W przypadku dużej ilości prac komisja konkursowa może podjąć decyzję  

o przedłużeniu terminu oceny. 

5. Decyzje komisji konkursowej zapadają większością głosów. W kwestiach 

nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego. 

6. Wyniki oceny prac konkursowych, wraz z wynikającymi z nich propozycjami 

przyznania nagród, są przedkładane do zatwierdzenia Kapitule Konkursowej. 

7. Informacja o zatwierdzonych wynikach oceny prac konkursowych zostanie 

przekazana nauczycielom - liderom projektu w poszczególnych szkołach drogą 

mailową w terminie do 6 czerwca 2022 r., a w przypadku przedłużenia terminu oceny, 

o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu, w terminie do 10 czerwca 2022 r.  



 

 

§6 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Nagrody zostaną przyznane odrębnie: 

a) na etapie I - dla uczniów klas 1-3; 

b) na etapie II - dla uczniów klas 4-6; 

c) na etapie II - dla uczniów klas 7-8 

2. Dla uczestników każdego z przedziałów wiekowych, wskazanych w ustępie  

1 niniejszego paragrafu, zostaną przyznane trzy nagrody: za pierwsze, drugie  

i trzecie miejsce. 

3. Nagrody zostaną przyznane najwyżej ocenionym pracom w każdym przedziale 

wiekowym, według kolejności na listach wyników oceny. 

4. W przypadku uzyskania takiej samej punktacji przez prace na liście wynikowej, 

kwalifikujące się do uzyskania nagród w danej grupie wiekowej, nagrody zostaną 

przyznane ex aequo. 

5. Warunkiem uzyskania nagrody jest otrzymanie przez pracę konkursową nie mniej niż 

70% punktów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień dla prac, które uzyskały 

min. 70% punktów, ale nie zostały ocenione najwyżej i nie otrzymały nagród. 

7. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe. 

§7 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik konkursu składa oświadczenie, że złożona praca jest jego autorstwa i nie 

narusza praw osób trzecich. 

2. Uczestnik konkursu przekazuje nieodpłatnie organizatorowi całość majątkowych praw 

autorskich do złożonej pracy. 

3. Oświadczenia dotyczące praw autorskich są zawarte w Formularzu zgłoszeniowym,  

o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu. 

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za 

naruszanie praw autorskich w treści złożonych prac konkursowych. 

 

§8 

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe uczestników na potrzeby konkursu organizator będzie przetwarzał na 

podstawie zgody, udzielonej w formularzu zgłoszeniowym, o  którym mowa w § 4 ust. 6 

Regulaminu, zgodnie z celem i zasadami przetwarzania danych osobowych, określonymi 

w tym dokumencie. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez uczestnika 

konkursu, nie będzie też dokonywać weryfikacji danych zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym. 



 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone, 

nieterminowe prace zgłoszone do konkursu. 

3. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. W sprawach niedających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem decyduje organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na prezentację sukcesu,  

wynikającego z udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA PREZENTACJĘ SUKCESU,  

WYNIKAJĄCEGO Z UDZIAŁU W PROJEKCIE „KAŻDE DZIECKOJEST ZDOLNE” 

CZ. I DANE UCZESTNIKA KONKURSU  

prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami 

 

1. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………. 

 

2. Pełna nazwa i adres szkoły: ........................................................................................... 

 

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

 

3. Klasa:………. 

Zgłaszam swój udział w konkursie na prezentację sukcesu, wynikającego z udziału   

w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”. 

Miejscowość, data                     Czytelny podpis ucznia                               Czytelny podpis rodzica  

                                                                                                                       lub prawnego opiekuna 

 

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

 

Cz. II OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH  

 Oświadczam, że jestem autorem złożonej pracy konkursowej i posiadam pełne  

autorskie prawa majątkowe do tej pracy, które nie naruszają praw osób trzecich. 

 

 Oświadczam, że przekazuję nieodpłatnie na rzecz Małopolskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli jako organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe wraz z 

prawami zależnymi do wymienionej wyżej pracy na następujących polach eksploatacji: 

▪ publikacja w całości lub w części w wydawnictwach tradycyjnych i elektronicznych, 
▪ druk w dowolnym nakładzie, 
▪ zamieszczenie w Internecie,  
▪ utrwalenie na nośnikach elektronicznych, 
▪ wprowadzanie do pamięci komputera, 
▪ publiczne odtwarzanie, wystawianie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych 
▪ wprowadzanie do obrotu, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych   

i informacyjnych z wykorzystaniem przedstawionej pracy konkursowej. 
 
Prawa przenoszone są definitywnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
 
Miejscowość, data                    Czytelny podpis ucznia                      Czytelny podpis rodzica  

                                                                                                             lub prawnego opiekuna 

 

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

 
 



 

 
 
 
 

CZ. III OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………….. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Formularzu 
zgłoszeniowym w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na prezentację sukcesu, 
wynikającego z udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”.  
 

Miejscowość, data          Czytelny podpis ucznia                    Czytelny podpis rodzica  
                                                                                                                 lub prawnego opiekuna 
 
………………………………       ………………………………                     ……………………………….. 
 
 
Jednocześnie informujemy, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lubelskiej 23; 

b) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją konkursu  
na prezentację sukcesu, wynikającego z udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”; 

c) Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym  
do kontroli/weryfikacji poprawności realizacji działań w projekcie Każde dziecko jest zdolne; 

d) Odmowa podania danych i brak zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia 
udziału w  konkursie; 

e) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji i archiwizacji projektu Każde dziecko 
jest zdolne; 

f) Administrator danych osobowych powołał Inspektora  Ochrony Danych, nadzorującego  prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: 
iod@mcdn.edu.pl 

g) Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji w tym 
profilowane; 

h) Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie 
uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu 
przed sądami lub organami państwowymi, 

i) Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, 
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
przeniesienia podanych danych do innego administratora danych; 

j) Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 

Miejscowość, data                  Czytelny podpis ucznia                    Czytelny podpis rodzica  
                                                                                                         lub prawnego opiekuna 
 
……………………………      …………………………………       ……………………………….. 

 

 

 

mailto:iod@mcdn.edu.pl


 

 

Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursu na prezentację sukcesu,  

wynikającego z udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne” 

 

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH – ETAP I (KLASY 1-3) 

L.p. Kryterium Kryteria szczegółowe Zasady 
przyznawania 

punktów 

1. Sposób 
realizacji 
tematu 
0-6 pkt 

Uczeń zilustrował w pracy, co uważa za swój 
sukces w przyszłości. 

2-1-0 
2-zdecydowanie tak  
1-raczej tak  
0-nie 

Praca stanowi pełną interpretację tematu.  2-1-0 
2-zdecydowanie tak  
1-raczej tak  
0-nie 

Temat został zinterpretowany w sposób 
ciekawy/oryginalny. 

2-1-0 
2-zdecydowanie tak  
1-raczej tak  
0-nie 

2 
 

Walory 
artystyczne 
pracy  
0-4 pkt 

Ogólne wrażenie estetyczne. 3-2-1-0 
3-bardzo dobre 
2-dobre 
1-średnie 
0-niskie 

Oryginalne technicznie ujęcie tematu. 
 
 

1-0 
1-tak 
0-nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2b do Regulaminu konkursu na prezentację sukcesu,  

wynikającego z udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne” 

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH – ETAP II (KLASY 4-8) 

L.p. Kryterium Kryteria szczegółowe Zasady 
przyznawania 

punktów 

1 Sposób 
realizacji 
tematu 
0-10 

Uczeń wskazał i opisał/ zaprezentował swój sukces 
edukacyjny. 

2-1-0 
2-w pełni;  
1-częściowo;  
0-nie 

Uczeń uzasadnił, dlaczego uważa opisane/ 
zaprezentowane osiągnięcie za swój sukces. 

2-1-0 
2-w pełni;  
1-częściowo;  
0-nie 

Uczeń wskazał, jaka wiedza i umiejętności nabyte 
na zajęciach umożliwiły mu osiągnięcie sukcesu. 

2-1-0 
2-w pełni;  
1-częściowo;  
0-nie 

Uczeń przeanalizował, w jaki sposób nabyta 
wiedza i umiejętności pomogły mu w osiągnięciu 
sukcesu.  

2-1-0 
2-w pełni;  
1-częściowo;  
0-nie 

Uczeń ocenił zaznaczenie osiągniętego sukcesu 
edukacyjnego dla swojego rozwoju/dla swojej 
przyszłości. 

2-1-0 
2-w pełni;  
1-częściowo;  
0-nie 

2 Kompozycja 
0-2 pkt 

Przejrzysty układ treści. 1-0 
1-tak 
0-nie 

Spójność wypowiedzi/prezentowanych treści. 1-0 
1-tak 
0-nie 

3 Poprawność 
językowa i 
stylistyczna 
0-2 pkt 

Właściwy dobór słownictwa. 1-0 
1-tak (dopuszczalna 
liczba błędów- 5)  
0-nie 

Poprawność składniowa. 1-0 
1-tak (dopuszczalna 
liczba błędów- 5)  
0-nie 

4 Szczególne 
walory 
pracy 
0-2 pkt 
 

Za szczególne walory pracy uznaje się: 
✓ ciekawy pomysł merytoryczny  

i kompozycyjny; 
✓ szczególnie interesujący sposób ujęcia 

tematu; 
✓ emocjonalne zaangażowanie autora w 

realizację/prezentację tematu; 
✓ atrakcyjną formę prezentacji (w przypadku 

form wizualnych); 
✓ bogactwo języka i stylu (w przypadku form 

pisemnych). 

2-1-0 
2-praca spełnia więcej 
niż jedno kryterium 
1-praca spełnia jedno 
kryterium 
0-praca nie spełnia 
żadnego z kryteriów 

 


