
 

    
 
 

 

WRE.5563.179.2020 

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

Święty Jan Paweł II – patronem, światłem, drogowskazem 

DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PONADPODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

w kontekście podsumowania działań i aktywności szkół w roku 2020 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1.  

1. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty 
2. Konkurs koordynuje Wydział Rozwoju Edukacji. 

 

§ 2.  

Temat konkursu 

Dziedzictwo św. Jana Pawła II w wielkopolskich szkołach, a także przedszkolach w 
kontekście podsumowania działalności oraz aktywności dydaktycznej, wychowawczej oraz 
artystycznej szkół i przedszkoli w roku kalendarzowym 2020, w związku z Rokiem Świętego 
Jana Pawła II. 

§ 3.  

Cele konkursu 

1. Propagowanie i przybliżenie efektów pracy uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół 
województwa wielkopolskiego związanych z kultywowaniem postaci Karola Wojtyły, jako 
niekwestionowanego autorytetu duchowego, politycznego, moralnego i patriotycznego. 

2. Zainteresowanie uczniów twórczością, niezwykłym życiem, wrażliwością estetyczną. 
3. Promowanie osiągnięć uzdolnionych uczniów i nauczycieli.  
4. Doskonalenie organizacji pracy szkół i nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju uczniów 

szczególnie uzdolnionych. 
5. Wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form 

pracy z uczniem zdolnym. 
6. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w zakresie twórczości artystycznej (śpiew, gra na 

instrumentach, taniec, malarstwo, rysunek, grafika, fotografika, animacja, rzeźba, 
scenografia, instalacja). 

7. Wyłonienie laureatów i finalistów w poszczególnych kategoriach konkursu. 
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§ 4.  

Adresaci konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do: 
a. przedszkoli,  
b. szkół podstawowych,  
c. szkół ponadpodstawowych. 

2. Konkurs obejmuje wszystkie typy szkół i przedszkoli województwa wielkopolskiego. 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

§ 5.  

Kategorie konkursu i przedmiot oceny 

1. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach: 

Kategoria I  - przedszkola  
Kategoria II - szkoły podstawowe (klasy I-III) 
Kategoria III - szkoły podstawowe (klasy IV-VIII) 
Kategoria IV - szkoły ponadpodstawowe 

 

2. Ocenie konkursowej podlegają odpowiednio: 

 

1) Kategoria I – przygotowana dokumentacja zorganizowanych w roku 2020 

uroczystości jubileuszowych (inscenizacji, przedsięwzięć, konkursów, quizów, 

gazetek, broszur, itp.). 

 

2) Kategoria II - prezentacje multimedialne (maksymalnie z 15 slajdów), krótkie 

(6 minutowe) filmy przygotowane i zmontowane na potrzeby konkursu 

z nagromadzonych, np. przez nauczycieli, uczniów, rodziców, opiekunów 

materiałów dokumentujących uroczystości jubileuszowe (inscenizacje, 

przedsięwzięcia, konkursy, quizy, gazetki, broszury, itp.). 

 

3) Kategoria III - reportaże literackie, radiowe, filmowe, fotoreportaże dotyczące 

działalności szkoły w roku 2020, związanej z postacią Świętego Jana Pawła II i jego 

jubileuszem, (wydarzenia, inscenizacje, przedsięwzięcia, konkursy, quizy, gazetki, 

broszury, wycieczki, wyjścia do teatru, itp.) przygotowane i zmontowane na 

potrzeby konkursu z nagromadzonych materiałów dokumentacyjnych (np. przez 

uczniów, nauczycieli, rodziców, opiekunów). 

 

4) Kategoria IV - wywiady literackie, radiowe, filmowe, polegające na dostarczeniu 

(udostępnieniu linku) nagrania audycji zawierającej do wyboru:  

- zebrane informacje i badanie opinii publicznej, w formie przeprowadzenia przez 

ucznia/uczniów odpowiednio ukierunkowanych i planowych rozmów z innymi 

uczniami, nauczycielami, dyrektorami, pracownikami szkoły, rodzicami, 

przechodniami itp., 
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- rozmowa - wywiad na dowolny temat związany z Jubilatem, w którym odpowiada 

on na zadawane przez ucznia/uczniów pytania odpowiednio dobranymi 

fragmentami nagrań archiwalnych. 

 

§ 6.  

Warunki i forma zgłoszenia oraz terminy związane z organizacją konkursu 

1. Zgłoszenie szkoły/przedszkola do konkursu polega na dostarczeniu materiałów 
konkursowych (dotyczy kategorii I, II, III, IV) zaopiniowanych i potwierdzonych przez 
dyrektora szkoły/przedszkola.  

2. Prace konkursowe należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 61-716 Poznań, 
ul. Tadeusza Kościuszki 93, pokój B-314 z dopiskiem ŚJPII w terminie do 5 lutego 2021 r. 
O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  
 

§ 7.  

Kryteria oceny 

Komisja konkursowa powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przy ocenie 
dostarczonych prac będzie stosowała następujące kryteria: 

1) kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału, 
2) zgodność z celami konkursu wymienionymi w § 3, 
3) rzetelność faktów historycznych zawartych w materiałach, 
4) poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji, 
5) czytelność przekazu, atrakcyjność formy, przejrzystość i układ prezentacji, 
6) adekwatność zastosowanych narzędzi i materiałów do osiągnięcia efektu, 
7) staranność, estetyka, efekt wizualny, styl, szata graficzna, warstwa techniczna, 
8) wartość dydaktyczna i upowszechniająca. 

 

§ 8.  

Wyniki konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w 
formie komunikatu. 

2. Przewidziane nagrody zostaną dosłane drogą pocztową. 
3. Prace konkursowe po zakończeniu konkursu będą do odbioru w Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w celach naukowych 

i dydaktycznych oraz do ich nieodpłatnej publikacji we fragmentach lub w całości. 
 

§ 9.  

1. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia  
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz.1000); 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 (określane jako 
„RODO”).  
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2. Ogólna klauzula informacyjna i informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty są dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
w zakładce ochrona danych osobowych.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10.  

1. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 
Organizatora: www.ko.poznan.pl.   

2. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, podczas przeprowadzania konkursu na 
poszczególnych stopniach, należy bezwzględnie stosować się do zasad i procedur, zgodnych 
z wytycznymi MEN i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian terminów konkursowych oraz  
w uzasadnionych przypadkach jego odwołania w części lub całości. 

4. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu poniesionych przez nich kosztów związanych 
z przygotowaniem, organizacją, dojazdem i transportem. 

5. Zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich innych 
podmiotów czy osób. 

6. W razie naruszenia w pracach konkursowych praw autorskich innych podmiotów czy osób 
wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi uczestnik konkursu zgłaszający pracę 
konkursową. 

7. Na podstawie § 11ga Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493, z późn. zm.), regulamin może być zmieniony w ciągu roku 
szkolnego w szczególności w zakresie warunków uzyskania tytułów laureata konkursu. 
W przypadku dokonania zmian w regulaminach konkursów, kurator oświaty niezwłocznie 
przekaże uczestnikom konkursów informacje o tych zmianach. 

 

http://www.ko.poznan.pl/

