Regulamin konkursu
na projekt edukacyjny zrealizowany
w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ)
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Postanowienia ogólne

Konkurs jest organizowany w ramach projektu Małopolskie Talenty, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś
Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ. B Koordynacja w regionie
realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych.
Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie - Departament Edukacji
i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Biuro
Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty z siedzibą w MCDN Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.
Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dla
nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia pozaszkolne w Centrach Wsparcia Uczniów
Zdolnych (CWUZ).
Przedmiotem konkursu jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas
zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych,
organizowanych w CWUZ w latach szkolnych: 2017/2018 i 2018/2019.
W każdym roku szkolnym zostanie przeprowadzona odrębna edycja konkursu.
Celem konkursu jest:
- wymiana doświadczeń między nauczycielami i uczniami uczestniczącymi w zajęciach
w CWUZ;
- promowanie dobrych praktyk związanych z realizacją programów zajęć pozaszkolnych
z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych,
- upowszechnianie efektów wdrożenia.
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a. etap:
I etap obejmujący uczniów klas 4-6 szkół podstawowych,
II etap, obejmujący uczniów klas gimnazjalnych, w tym po przekształceniu lub
włączonych w inne niż gimnazja typy szkół na podstawie reformy systemu oświaty 1 i
uczniów klas 7-8 szkół podstawowych utworzonych na podstawie reformy systemu
oświaty,
III etap, obejmujący uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
b. Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) – pozaszkolny ośrodek wspierający
rozwój uzdolnień poznawczych uczniów uczęszczających do szkół na terenie
województwa małopolskiego zorganizowany przez Beneficjenta projektu
konkursowego na utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, Poddziałania
10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ C rozwój uzdolnień oraz pogłębianie

Reforma systemu oświaty na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59),
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (dz. U. z 2017, poz. 60).

zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów wyłoniony w danym powiecie
w ramach konkursu ogłaszanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
c. projekt konkursowy - projekt realizowany przez Beneficjentów konkursu nr RPMP
10.1.05-IP/01-12-063/16 i konkursu nr RPMP 10.1.05.-IP/01-12-27/17 i konkursu nr
dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014
– 2020 w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C.
rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów
ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
d. projekt koordynacyjny - projekt realizowany przez Województwo Małopolskie Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego i Małopolskie Centrum Doskonalenia nauczycieli
w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów
zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań
i aktywności edukacyjnej uczniów.
e. Forum Młodych Talentów - spotkanie uczniów objętych zajęciami CWUZ, służące
wymianie
doświadczeń,
promocji
osiągnięć,
rozbudzaniu
zainteresowań
poznawczych uczniów, objętych zajęciami w CWUZ, realizowanymi w ramach
projektów konkursowych.
II.

Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia publikacji regulaminu w dwóch
edycjach:
a. pierwsza edycja - dla projektów zrealizowanych w roku szkolnym 2017/2018;
b. druga edycja - dla projektów zrealizowanych w roku szkolnym 2018/2019.
2. Do konkursu mogą się zgłaszać zespoły złożone z:
a. nauczyciela i całej grupy, jeśli nauczyciel realizował ten sam projekt z całą grupą
objętą zajęciami pozaszkolnymi;
b. nauczyciela i części grupy, jeśli nauczyciel realizował projekt/projekty w podziale na
mniejsze grupy/podgrupy.
3. W konkursie mogą uczestniczyć tylko zespoły składające się z nauczycieli pracujących
w CWUZ w roku szkolnym objętym daną edycją oraz uczniów z prowadzonych przez
nich grup.
4. Zespół do konkursu zgłasza nauczyciel, za zgodą uczniów, wykorzystując formularz
zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Każdy zespół może zgłosić tylko jeden projekt.
6. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa w składzie określonym przez organizatora.
III. Wymogi dotyczące pracy konkursowej
1.

2.

Na konkurs należy przygotować pracę konkursową, na którą składają się:
a. opis zrealizowanego projektu, który opracowuje nauczyciel wg wzoru, stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
b. prezentacja efektów cząstkowych lub efektu finalnego zrealizowanego projektu
opisanego przez nauczyciela, w jednej z wybranych form: prezentacji multimedialnej,
filmu, audycji radiowej lub telewizyjnej, strony internetowej, tekstu prasowego (np.
artykuł, wywiad, reportaż) lub innej, którą opracowują uczniowie.
Pracę konkursową należy przygotować w następującej formie:

a. opis zrealizowanego projektu sporządzony przez nauczyciela - na płycie CD
i w wersji papierowej,
b. prezentacja efektów cząstkowych lub efektu finalnego zrealizowanego projektu
opracowana przez uczniów - na płycie CD lub DVD.
3. Obydwa elementy pracy konkursowej (opis nauczyciela i prezentację uczniów) należy
spakować w jedną kopertę i opisać w następujący sposób: Praca do konkursu na
prezentację wybranego projektu zrealizowanego podczas zajęć w CWUZ w roku
szkolnym…………., powiat …...., CWUZ .…….., etap…..… kompetencja
przedmiotowa:……………………
4. Opis zrealizowanego projektu opracowany przez nauczyciela musi spełniać
następujące wymogi formalne:
a. zgłaszający jest autorem
b. napisany jest w języku polskim
c. nie był wcześniej nigdzie publikowany
d. jest zgodny ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do Regulaminu
e. spełnia określone w Regulaminie wymagania edytorskie
f. został dostarczony do Biura Merytorycznego projektu w Nowym Sączu w terminie
określonym przez organizatora.
5. Opis zrealizowanego projektu opracowany przez nauczyciela musi spełniać
następujące wymagania edytorskie:
a. czcionka Arial, styl normalny, rozmiar 10; dopuszczalne jest pogrubienie nazw
elementów opisu np. Cele operacyjne projektu:,
b. odstępy między wierszami 1,5 wiersza
c. wszystkie marginesy 2,5 cm
d. wersja elektroniczna przygotowana w programie Word
IV. Warunki udziału
1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a. w I etapie: przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej – skan
(załącznik
nr
1)
do
Biura
Merytorycznego
projektu
na
adres:
malopolskietalenty@mcdn.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia
2018 (dla pierwszej edycji) i do 26 kwietnia 2019 r. (dla drugiej edycji), do
godz.15.00.Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest warunkiem dalszego
udziału w konkursie. Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia jest
równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu konkursu.
b. w II etapie: dostarczenie pracy konkursowej (zawierającej opis nauczyciela i
prezentację uczniów) osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres:
Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, 33-300 Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 61 w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2018 r (dla
pierwszej edycji) i do 20 maja 2019 r.(dla drugiej edycji), do godz.15.00;
W przypadku materiałów wysłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera
decyduje data wpływu.
2. Ustalenie czy formularz zgłoszeniowy (pkt. IV.1.a) oraz praca konkursowa
(pkt. IV.1.b) zostały złożone w zakreślonym terminie dokonywane będzie według daty
i godziny wpływu do Organizatora.
3. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania prac konkursowych ponoszą uczestnicy
konkursu, a materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem
organizatora z tytułu wykorzystania przez organizatora nadesłanej pracy konkursowej
lub z tytułu jej niewykorzystania czy wykorzystania w ograniczonym zakresie.
V. Komisja Konkursowa
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez
organizatora.
2. Zadania Komisji Konkursowej:
a. kwalifikacja zgłoszonych prac do konkursu
b. ocena zakwalifikowanych prac zgodnie z kryteriami zawartymi w załącznikach nr
3 a i nr 3 b do niniejszego Regulaminu
c. przyznanie nagród
d. czuwanie nad prawidłowością przebiegu konkursu.
3. Na łączną liczbę punktów uzyskanych przez pracę konkursową składa się suma
punktów przyznanych za:
a. opis projektu opracowany przez nauczyciela,
b. prezentację efektów projektu, przygotowaną przez uczniów.
4. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych do 11 czerwca 2018 r. dla
pierwszej edycji i do 10 czerwca 2019 r dla drugiej edycji .
5. Decyzje Komisji zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych
decyduje głos przewodniczącego.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
7. Wyniki konkursu zostaną przekazane Beneficjentom projektów konkursowych
w terminach wskazanych w p. V.4 drogą mailową oraz opublikowane na stronie
internetowej projektu www.malopolskietalenty.pl, z zachowaniem zasad ochrony
danych osobowych.
VI. Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane na każdym etapie odrębnie (etap I, etap II, etap III)
w czterech kategoriach, odpowiadających kompetencjom: język angielski,
matematyka z elementami przyrody, przedsiębiorczość, TIK.
2. Ilość przyznanych nagród dla zespołów w każdej kategorii wynosi:
a. 1 nagroda w przypadku, gdy do konkursu z danej kompetencji zgłoszono do 6 prac
konkursowych z danego etapu;
b. 2 nagrody w przypadku, gdy do konkursu z danej kompetencji zgłoszono powyżej
6 prac konkursowych z danego etapu.
3. Nagrody zostaną przyznane najwyżej ocenionym pracom z każdej kompetencji na
każdym etapie, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w p. VI.5 .
4. W przypadku uzyskania takiej samej punktacji przez więcej niż jedną najwyżej
ocenioną pracę Komisja Konkursowa na posiedzeniu podejmie decyzję o przyznaniu
pierwszej lub/i drugiej nagrody, z uwzględnieniem dodatkowego kryterium: wartość
merytoryczna pracy.
5. Warunkiem przyznania nagrody jest uzyskanie przez pracę konkursową nie mniej niż
70% łącznej sumy punktów, zgodnie z Kryteriami oceny pracy konkursowej zawartymi
w załącznikach nr 3 a i nr 3 b.

6. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień dla prac, które uzyskały
wymagane min. 70% punktów, ale nie otrzymały nagrody.
7. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane dla wszystkich uczniów wykazanych w
Formularzu zgłoszeniowym
8. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają pomoce dydaktyczne służące
wspieraniu rozwoju kompetencji przedmiotowych.
9. Nagrody zostaną wręczone podczas Forum Młodych Talentów.
10. Prace konkursowe, które uzyskają najwyższą punktację na łącznej liście wynikowej
całego konkursu w danej edycji i będą rekomendowane przez Komisję Konkursową,
zostaną zaprezentowane na Forach Młodych Talentów organizowanych w ramach
projektu w czerwcu 2018 r. i czerwcu 2019 r.
11. Zespoły, które otrzymają rekomendację, o jakiej mowa w p. VI. 10, są zobowiązane
do udziału w Forach Edukacyjnych i do zaprezentowania swoich projektów podczas
tych Forów.
VII. Prawa autorskie
1. Uczestniczący w konkursie nauczyciel, który jest autorem opisu realizacji projektu,
składa oświadczenie, że złożona praca konkursowa (opis projektu) jest jego autorstwa
i nie narusza praw osób trzecich.
2. Uczestnicy konkursu, o których mowa
w p. VII.1. przekazują nieodpłatnie
organizatorowi całość majątkowych praw autorskich do złożonej pracy, zgodnie z
treścią oświadczenia o autorstwie- załącznik nr 4.
3. Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora i osób
trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa autorskie osób
trzecich.
4. Organizator może wykluczyć uczestników z udziału w konkursie w przypadku
naruszenia przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
VIII.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników na potrzeby konkursu Organizator będzie przetwarzał na
podstawie zgody udzielonej przez uczestników konkursu jako uczestników projektu
koordynacyjnego Małopolskie Talenty w Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
zgodnie z celem i zasadami przetwarzania danych osobowych, określonymi w tym
dokumencie.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane zgłoszone przez uczestnika
konkursu, nie będzie też dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone,
opóźnione prace zgłoszone do konkursu.
3. W sprawach niedających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym regulaminem
decyduje organizator.

