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REGULAMIN 

 „Konkurs Wiedzy Psychologicznej” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Konkurs Wiedzy Psychologicznej” i w 
niniejszym Regulaminie zwany jest dalej „Konkursem". 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, zwany 
w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

3. Koordynatorem konkursu jest mgr Karolina Wejchenig - Wojciechowska – psycholog 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. 

4. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8, klas 3 gimnazjum oraz 
szkół ponadgimnazjalnych.  

5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem 
się do jego przestrzegania. 

 
§ 2 Cele Konkursu 

 
1. Upowszechnienie wiedzy psychologicznej. 
2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży w tym obszarze. 
3. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i upowszechniania informacji 

oraz korzystania z różnych jej źródeł. 
4. Prezentacja i popularyzacja twórczości młodzieży.   
5. Zachęcanie młodzieży do rozwijania się edukacyjnie i zawodowo w obszarze 

psychologii. 
 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem” może 
być każdy uczeń z klas 7 - 8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych, którego  
praca spełnia wymogi konkursu. 

 
§ 4 Zasady Konkursu 

 
• Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany przez siebie temat 

(załącznik nr 1). 
• W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace wykonane zgodnie z następującymi 

zasadami: 
- praca nie może być dłuższa niż na 10 stron formatu A4; 
- może być w formie opowiadania, eseju, felietonu itp. 
- nie może być w formie wiersza; 
- powinna zawierać odniesienia do konkretnych teorii psychologicznych, społecznych; 
- powinna być zgodna z wybranym tematem; 
- dodatkowo punktowane będą ciekawostki psychologiczne, eksperymenty, a także 
odniesienia do życia codziennego. 

• Praca winna być wykonana indywidualnie. Można złożyć tylko jedną pracę.  
• Każda  praca powinna być dokładnie opisana literami drukowanymi według wzoru: imię 

i nazwisko autora, klasa, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 
prowadzącego oraz zawierać podpisaną klauzulę informacyjną dotycząca gromadzenia i 
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rozpowszechniania danych osobowych, podpisaną przez rodzica lub ucznia pełnoletniego 
(załącznik nr 2). Dla szkół i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników (załącznik 
nr 3).  

• Prace należy złożyć/wysłać w formie papierowej pod adres: Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, ul. J. Piłsudskiego 66, 97-420 Szczerców z 
dopiskiem „III Konkurs Wiedzy Psychologicznej”. 

• O zakwalifikowaniu pracy do Konkursu decydują Organizatorzy Konkursu. 
• Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, dostarczenie 

na Konkurs materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi 
obyczajami.  

• Organizatorzy nie odsyłają prac biorących udział w konkursie, prac 
zdyskwalifikowanych lub z niego wyłączonych. 

• Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 
źle zabezpieczonych prac. 

• Prace złożone/nadesłane na konkurs, nagrodzone nie są odsyłane.  
 

 
§ 5 Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu 

 
Przyjęto następujący harmonogram Konkursu: 
• 15.01.2019 r. – ogłoszenie konkursu, informacja na stronie internetowej Organizatora  
oraz przesłanie drogą elektroniczną informacji do szkół na terenie Gminy Szczerców i 
gmin sąsiadujących. 
• 08.02. 2018 r. - termin zgłaszania prac do Konkursu. Prace złożone/nadane po 
wskazanym terminie nie będą uwzględniane i nie będą brać udziału w Konkursie. 
• 11.02 - 24.02.2019 r. - rozstrzygnięcie konkursu. Członkowie Jury otrzymują tabelę z 
kryteriami oceny prac. Wypełniają ją i odsyłają do Organizatora.  
• Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 01.03.2019r.  
• 15.03.2018 r. – rozdanie nagród podczas Uroczystości Obchodów 60-lecia szkoły oraz 
Dnia Patrona Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. 

 
§ 6 Jury Konkursu i kryteria oceny 

1. Prace oceniać będzie Jury w skład którego, wchodzić będą Pani Karolina Wejchenig – 
Wojciechowska (psycholog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie), Pani 
Magdalena Sieradzka - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Szczercowie oraz  osoby wyznaczone przez Organizatora: Pani 
Sylwia Pawełoszek – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Chabielicach, Pani Edyta 
Bubińska – psycholog szkolny Szkoły Podstawowej w Szczercowie. Koordynator 
konkursu po otrzymaniu wszystkich prac przesyła je w formie elektronicznej do 
członków Jury. Ich zadaniem będzie ocena prac w formie tabelki, w której ujęte zostały 
kryteria oceniania (załącznik nr 4). Po uzupełnieniu i podpisaniu tabelki odsyłają ją w 
formie elektronicznej do Organizatora, który podlicza punktację i sporządza protokół. 
Nauczyciel języka polskiego z ZSP w Szczercowie oraz koordynator konkursu nie mogą 
być opiekunami uczniów w swojej szkole. Opiekunowie nie oceniają prac swoich 
uczniów.  

2. Każda praca  zgłoszona do konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. Członkowie 
Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę: 
a) zgodność pracy z tematyką konkursową, 
b) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę, 
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c) estetykę i formę pracy; 
d) odniesienie do teorii psychologicznych; 
e) ciekawostki psychologiczne w postaci analiz przypadków, eksperymentów lub 
anegdot.  
3. Wygrywa ten uczestnik, którego praca uzyskała największą ilość punktów od Jury. 
 

§ 7 Nagrody w Konkursie 
 

1. Dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii przewidziane są  nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Organizatorów oraz dyplomy. 
Kategoria I -  klasy 7-8 SP oraz klasa 3 gimnazjum; 
Kategoria II - szkoły ponadgimnazjalne  

 
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu 
zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygranej, na opublikowanie 
ich danych wraz z miejscem, które zajęli na stronie internetowej organizatorów. 
 

§ 9 Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2. Organizatorzy nie gwarantują, że strony sieci internetowych będą wolne od zakłóceń 

lub błędów. 
3. Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez Organizatorów Konkursu, a 

jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 
4. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
 
 

Organizatorzy 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie 
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Załącznik nr 1  

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH 

a) Kategoria I -  klasy 7-8 szkół podstawowych oraz klasy 3 gimnazjum 

Proszę wybrać jeden temat. 

1. Efektywne metody przyswajania wiedzy. 

2. Praktyczne sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w życiu codziennym. 

3. Jak zrozumieć współczesnego nastolatka – poradnik dla dorosłych. 

4. Czuję się bezpiecznie w swojej skórze. 

 

Kategoria II - szkoły ponadgimnazjalne 

Proszę wybrać jeden temat. 

1. Neuronauka i jej wpływ na przyswajanie wiedzy. 

2. Wpływ samokontroli na radzenie sobie z napięciem emocjonalnym i długotrwałym 
stresem. 

3. Dialog sokratejski w psychologii. 

4. Czuję się bezpiecznie w swojej skórze. 
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Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA  
 

Proszę wpisać X jeżeli jest zgoda 
 

*Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….   
                                                                                                ( imię i nazwisko)  
w III Konkursie Wiedzy Psychologicznej, organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  

Szczercowie. 
 
W trakcie przygotowań, działań i akcji na terenie szkoły dochodzi do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 
danych osobowych uczestnika w zakresie związanym z działaniami w ramach konkursu, wykraczającymi poza 
prawo oświatowe,  zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 
 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż imię i nazwisko uczestnika oraz uzyskane w konkursie miejsce, a 
także zdjęcia z ich udziałem wykonywane podczas działań związanych z udziałem w konkursie mogą zostać 
zamieszczone na stronie internetowej szkoły, na portalu społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych oraz 
w mediach (prasa, telewizja). Dodatkowo prace zostaną udostępnione członkom jury w celu oceny prac (zgodnie 
z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 
r. Dz. U z 2017 r. poz. 880, poz. 1089, poz.60 i z 2018 r. poz.60).  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZEZNACZONA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW ORAZ PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 
 

Zachęcamy, aby zapoznać swoje dziecko z informacjami zawartymi w klauzuli. 
 
1.Administratorem Pana/ Pani danych dziecka wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i 
udostępnianie wizerunku jest dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.  
2. Dane osobowe ( imię, nazwisko dziecka ) zostają przetwarzane  tylko i wyłącznie w celu prawidłowego 
wykonania i  organizacji konkursu.  
3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pani / Pana /dziecka dane celem udziału w 
konkursie organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie zgodnie z przepisami prawa.  
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi dziecku/pełnoletniemu uczniowi  
udział w konkursie. 
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może 
przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne 
przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy 
powierzenia danych do przetwarzania. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa, następujące uprawnienia: 
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
- żądania ich sprostowania, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
- prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą 
elektroniczną kierując korespondencję na adres szczercowzsp@gmail.com 
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 
10. Pani/Pana dane oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku licząc od początku roku następującego po roku, 
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, po czym zostaną zniszczone z czego 
zostanie stworzony protokół.  
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016 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, i zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity z dnia 13 
czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922, i z 2018 r. poz. 138) .  
 

podpis opiekuna prawnego / pełnoletniego ucznia 
                                                                                                         

      ……………………………………………… 
                                                                                 …………………………………………….                                                                                       
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Załącznik nr 3 LISTA ZBIOROWA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Nazwa Szkoły: 

Opiekun: 

Lp Imię i Nazwisko uczestnika Klasa Wybrany temat 
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Załącznik nr 4 OCENA PRAC KONKURSOWYCH - TABELA Z KRYTERIAMI  

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w każdym kryterium wynosi 5pkt. Kryterium 3 ocenia 
wyłącznie nauczyciel języka polskiego wskazany w regulaminie przez Organizatora. 

Lp KRYTERIA Ocena 

1 zgodność pracy z tematyką konkursową 

Oceniają wszyscy członkowie jury 

 

• zawartość tematyczna pracy nie odbiega znacząco od tematu 
głównego 

• dodatkowo punktowane mogą być odniesienia do tematów 
pokrewnych, których pojawienie się zostało uzasadnione przez 
autora 

2 oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę 

Oceniają wszyscy członkowie jury 
 

 

• to kryterium zależy od preferencji jurora oraz jego odczuć 
względem pracy 

• każde niestandardowe, innowacyjne rozwiązanie powinno być 
dodatkowo punktowane 

3 estetyka i forma pracy  

Ocenia członek jury - nauczyciel języka polskiego 

 

• praca zawiera maksymalnie 10 stron formatu A4 
• zawiera: temat pracy, wstęp, rozwinięcie i zakończenie 
• praca nie może być w formie wiersza 
• nie zawiera błędów ortograficznych, gramatycznych i formalnych  

4 odniesienie do teorii psychologicznych 

Oceniają członkowie jury - psycholodzy 
 

 

• wystąpienie przynajmniej dwóch teorii, które są adekwatnie 
użyte przez autora 

• wysoka punktacja oznacza, iż autor umiejętnie połączył wybraną 
przez siebie teorię (która występuje w literaturze) z tematem 
pracy 

5 ciekawostki psychologiczne w postaci analiz przypadków, 
eksperymentów lub anegdot 

• wystąpienie minimum dwóch ciekawostek 
• wysoka punktacja w tym kryterium wskazuje na adekwatne 

powiązanie analizy przypadku z tematem pracy 

 

Suma punktów  

 


