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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. Organizatorami Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, 

zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

3. Koordynatorem konkursu jest mgr Karolina Wejchenig - Wojciechowska - psycholog. 

4. Adresatem konkursu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie 

oraz szkół ponadgimnazjalnych z gmin sąsiadujących. Zgłoszenie się do Konkursu jest 

jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich 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 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie oraz uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych z gmin sąsiadujących, których  prace spełniające wymogi 

konkursu zostaną przekazane lub przesłane do oceny Jury konkursowego w terminie 

przewidzianym w niniejszym regulaminie. 

 

§ 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 itp. 

 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. Dla szkół i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników (załącznik 

nr 2). 
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 Prace należy złożyć/wysłać w dwóch kopiach. Jedną w formie papierowej pod adres: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, ul. J. Piłsudskiego 66, 97-420 

Szczerców z dopiskiem „I Konkurs Wiedzy Psychologicznej”, a drugą w formie 

elektronicznej na adres mailowy szkoły szczercowzsp@gmail.com  również z 

dopiskiem  

„I 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: 

• 20.02.2017 r. – ogłoszenie konkursu, informacja na stronie internetowej Organizatora  

oraz przesłanie drogą elektroniczną informacji do szkół na terenie Gminy Szczerców i 

gmin sąsiadujących. 

• 05.03. 2017 r. - termin zgłaszania prac do Konkursu. Prace złożone/nadane po 

wskazanym terminie nie będą uwzględniane i nie będą brać udziału w Konkursie. 

• 06 - 08.03.2017 r. - głosowanie Jury i rozstrzygnięcie konkursu. Jury spotyka się 

osobiście w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych lub otrzymuje tabelę z kryteriami 

oceny. Wypełnia tabelę i odsyła do organizatora. Opiekunowie nie mogą oceniać prac 

swoich uczniów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do 

dnia 10.03.2017r.  

• 13.03.2017 r. – rozdanie nagród podczas Dnia Patrona 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  opiekunowie zgłoszonych do konkursu 

uczniów (po 1 opiekunie z każdej szkoły – powinien to być pedagog lub psycholog). 

Koordynator konkursu po otrzymaniu wszystkich prac przesyła je w formie 

elektronicznej do opiekunów uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. Ich zadaniem 

będzie ocena tych prac w formie tabelki, w której ujęte zostały kryteria (załącznik nr 3). 

Opiekunowie nie oceniają prac swoich uczniów. Po uzupełnieniu i podpisaniu tabelki 

odsyłają ją w formie elektronicznej do Organizatora.  

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, 

c) estetyka i forma pracy; 
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d) odniesienie do teorii psychologicznych; 

e) ciekawostki psychologiczne w postaci analiz przypadków, eksperymentów lub 

anegdot.  

3. Wygrywa ta praca, która uzyskała najwięcej punktów od jury. 

 

§ 7 Nagrody w Konkursie 

 

1. Dla trzech pierwszych miejsc przewidziane są  nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Organizatorów oraz dyplomy. 

 

 

§ 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 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

2. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na 

opublikowanie danych 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 

Proszę wybrać jeden temat. 

1.  Kto się stresuje, ten życie marnuje. 

2. Efektywny system motywacji w odniesieniu do różnych grup społecznych. 

3. Negatywne myślenie – jakie ma podłoże i jak możemy sobie z nim radzić? 

4. ”Mamo! Boję się” – gdy lęk obezwładnia. 

5. Strategie poznawcze i ich wpływ na życie codzienne. 

6. Gdy Twoją udręką staje się tworzenie więzi. 
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Załącznik nr 2 LISTA ZBIOROWA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Nazwa Szkoły: 

Opiekun: 

Lp Imię i Nazwisko uczestnika Klasa Wybrany temat 
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Załącznik nr 3 OCENA PRAC KONKURSOWYCH - TABELA Z KRYTERIAMI  

Poniżej znajduje się tabela z kryteriami. Bardzo proszę o ocenę każdej otrzymanej pracy 

poprzez wybór odpowiedniej cyfry i wpisanie jej do tabeli. Maksymalna ilość punktów do 

zdobycia w każdym kryterium wynosi 5pkt. Kryterium 3 ocenia wyłącznie nauczyciel języka 

polskiego wskazany w regulaminie przez Organizatora. 

 

Imię i Nazwisko uczestnika: 

Temat pracy: 

Lp KRYTERIA Ocena 

1 zgodność pracy z tematyką konkursową 

 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 

 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 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 

 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  

 

Podpis jurora 

……………………………………… 


