
Warszawa, dn. 15 lutego 2022 r.
DRA.5563.5.2021.AB

Załącznik do zarządzenia Nr 8
  Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

z dnia 15 lutego 2022 r. 
  

Regulamin  Konkursu
„Śladami Wandy Malczewskiej” dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych 
województwa mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego w roku szkolnym 2021/2022

Konkurs „Śladami Wandy Malczewskiej”, zwany dalej „Konkursem” jest Konkursem 
artystycznym. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 
Współorganizatorami Konkursu są: Łódzki Kurator Oświaty oraz Śląski Kurator Oświaty.

Podstawa prawna:
- art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

- Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiący załącznik  

do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie 

zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 22 maja 2019 r.

§ 1.

Organizacja Konkursu, cele Konkursu, zasady uczestnictwa

1. Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Konkursie.
2. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej 

Organizatora i Współorganizatorów.
3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest przestrzegać ustaleń Regulaminu oraz zapoznać 

uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów z niniejszym Regulaminem.
4. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza przyjęcie warunków niniejszego 

Regulaminu.
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5. Celem Konkursu jest:
1) Popularyzacja wiedzy o Wandzie Malczewskiej.
2) Zainteresowanie uczniów działalnością Wandy Malczewskiej.
3) Umacnianie wśród uczniów patriotyzmu. 
4) Umacnianie postawy zaangażowania w życie społeczne.
5) Aktywizowanie uczniów.
6) Wzbogacenie form pracy z uczniem zdolnym.
6. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

województwa mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.
7. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny.
8. Do Konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń.

9. Uczniowie przystępujący do Konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 
lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie, publikowanie na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Kuratorium 
Oświaty w Łodzi danych osobowych i uzyskanych wyników/miejsc zwycięskich oraz 
publikowanie prac na wystawie pokonkursowej (załącznik nr 1 do Regulaminu).  

10. Wszystkie oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz jego wyników (załącznik nr 1 
do Regulaminu) zbiera i przechowuje dyrektor szkoły i wydaje do wglądu na prośbę 
organizatora. Termin przechowywania prac konkursowych w siedzibie radomskiej 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz oświadczeń w dokumentacji szkoły 
upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.

11. Konkurs organizowany jest w formie jednostopniowych zawodów.

§ 2.

Kategorie Konkursu i prace konkursowe

1. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie.
2. Pracę konkursową można wykonać w jednej wybranej kategorii: literackiej 

lub plastycznej.
3. Praca konkursowa powinna spełniać następujące wymagania:

1) Praca literacka: wiersz lub inna forma krótkiego utworu literackiego;
2) Praca plastyczna: wykonanie dowolną techniką, format maksymalny A3.

4. Prace konkursowe oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) zgodność z tematyką Konkursu;
2) innowacyjność i pomysłowość;
3) atrakcyjność i oryginalność formy przekazu;
4) estetyka wykonania.

5. Praca konkursowa nie może naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym  
dóbr osobistych osób trzecich – w szczególności dotyczy słów powszechnie 
uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających materiały chronione prawami 
autorskimi.

§ 3.

Zgłoszenia do Konkursu
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1. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna uczestników Konkursu na terenie szkoły, 
będącego jednocześnie osobą do kontaktu z organizatorem. 

2. Uczestnik Konkursu składa swoją pracę konkursową do opiekuna, do dnia 
20 kwietnia 2022 roku.

3. Prace konkursowe wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 (kartą zgłoszenia) 
niniejszego regulaminu należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Warszawie 
Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom ul. Żeromskiego 53 z dopiskiem „Konkurs 
Śladami Wandy Malczewskiej.” W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 
2022 roku (decyduje data wpływu).

4. Nadesłane prace konkursowe muszą być czytelnie podpisane (z tyłu pracy) tj. imię 
i nazwisko ucznia, nazwa szkoły i klasa.

5. Za terminowe przekazanie prac konkursowych odpowiada dyrektor szkoły.
6. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę 

w Konkursie.
§ 4.

Ocenianie prac konkursowych

1. Komisja Konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty ocenia 
zgłoszone prace uczestników, sporządza protokół.

2. Komisja oceni prace konkursowe uwzględniając kryteria zawarte w § 2 ust. 4, 
stosownie do kategorii wiekowej: I grupa - uczniowie klas IV-V, II grupa – uczniowie 
klas VI,VII,VIII.

3. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej 

jest rozstrzygający.
5. Komisja Konkursowa do dnia 10 maja 2022 roku, wyłoni po trzech zwycięzców 

z każdej kategorii. W  dniu 11 maja 2022 roku nastąpi ogłoszenie wyników.
6. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień   

lub nagród specjalnych.
8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora 

i Współorganizatorów.
9. Uczniowie, którzy uzyskają miejsca zwycięskie i wyróżnienia otrzymają dyplom 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty potwierdzający zwycięstwo lub wyróżnienie 
w Konkursie oraz nagrody rzeczowe.

10. Uczniowie za otrzymanie miejsca zwycięskiego w Konkursie (miejsce I, II, III) 
uzyskają dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, 
po uprzednim wpisie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 5.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich 
rodziców/opiekunów prawnych jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
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2. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu i ich 
rodziców/opiekunów prawnych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym przepisami 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.

3. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i publikowanie 
są dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celach określonych w Regulaminie Konkursu bądź żądania ich usunięcia, uczestnik 
Konkursu zostanie wykluczony z udziału w Konkursie. 

4. Współorganizator, u którego doszło do naruszenia, bez zbędnej zwłoki zawiadamia 
osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, w sposób określony w art. 34 RODO 
oraz przekazuje informację o tym do pozostałych Współorganizatorów.

5. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wystąpi na podstawie art. 82 ust. 2 RODO 
z roszczeniami przeciw jednemu z Współorganizatorów, ten Współorganizator, 
którego działanie było podstawą roszczenia, zobowiązuje się do podjęcia wszelkich 
kroków, aby zwolnić z odpowiedzialności Współorganizatora, przeciwko któremu 
wystąpiono z roszczeniem oraz zobowiązuje się zrekompensować mu wszelkie 
koszty, jakie poniósł na skutek zaspokojenia roszczeń. 

6. Przystąpienie szkoły do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez jej dyrektora 
treści niniejszego Regulaminu, w tym uregulowań dotyczących współadministrowania  
danymi osobowymi.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad organizacją Konkursu i jego przebiegiem sprawuje Mazowiecki Kurator  
Oświaty.

2. Koordynatorem Konkursu jest Pani Alicja Byzdra; starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Kontakt do koordynatora konkursu: 
tel. 48 36 20 771, e-mail alicja.byzdra@kuratorium.waw.pl 

3. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem Konkursu podejmuje Przewodniczący  
Komisji Konkursowej.

4. Regulamin nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników Konkursu.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych prac 

konkursowych, które nastąpiły z przyczyn od nich niezależnych.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace konkursowe, które nie dotarły 

do niego na skutek okoliczności od niech niezależnych.
7. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie ponoszą uczestnicy.
8. Organizatorzy zastrzegają, że nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska
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