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REGULAMIN  
II edycji  konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych 

„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”  
 
 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU, TEMAT-ZAGADNIENIA, ADRESACI KONKURSU, FORMA PRAC 
KONKURSOWYCH 

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu nr 355/2016/M1 „Edukacja globalna. 

Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”, współfinansowanego z programu polskiej 

współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 roku. 

2. Instytucje odpowiedzialne za organizację konkursu w Polsce:  
1) Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – ogólnopolska placówka doskonalenia 

nauczycieli podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej, 
2) Instytucje Partnerskie – 16 regionalnych placówek doskonalenia nauczycieli 

współpracujących z ORE na podstawie zawartych umów partnerskich zakresie  
realizacji działań regionalnych projektu edukacji globalnej, reprezentowane 
przez koordynatorów edukacji globalnej (lista Instytucji i Koordynatorów na 
stronie projektu http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/koordynatorzy 

3. Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego z trzech zagadnień związanych z Agendą 
Zrównoważonego Rozwoju i  Celami Zrównoważonego Rozwoju  

1) Zmiany klimatu  
Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom 

2) Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo 
Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji 

3) Godna praca 
Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne 
zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi 

4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w szczególności 
„Szkół Liderów Edukacji Globalnej” biorących udział w projekcie: 
-   I grupa wiekowa: uczniowie klas „0”, 1-3 szkoły podstawowej 
-  II grupa wiekowa: klasy 4-6 szkoły podstawowej 

5. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową pod względem:  
1) jakości pracy artystycznej  
2) stopnia odniesienia się do zagadnienia – CZR (aspekt merytoryczny) 

    II. CELE KONKURSU (odnoszące się do zagadnień edukacji globalnej w podstawie programowej) 
1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności oraz 

unaocznianie tego, że rozwój nie sprowadza się tylko do pomocy; 
2. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań zależnościami istniejącymi we współczesnym 

świecie oraz zwrócenie uwagi na perspektywę Globalnego Południa; 
3. wyzwalanie u dzieci i młodzieży aktywności artystycznej, rozwijanie ich osobistych 

zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych 
poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy w zakresie zagadnień globalnych; 

4. kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec problematyki Globalnego Południa oraz 
inspirowanie uczniów i uczennic do podejmowania działań w tym zakresie. 

 

http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860
http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860
http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/2987
http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/cel-13:-podjac-pilne-dzialania-w-celu-przeciwdzialania-zmianom-klimatu-i-ich-skutkom/2965
http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/cel-12:-zapewnic-wzorce-zrownowazonej-konsumpcji-i-produkcji/2960
http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/cel-8:-promowac-stabilny-zrownowazony-i-inkluzywny-wzrost-gospodarczy-pelne-i-produktywne-zatrudnienia-oraz-godna-prace-dla-wszystkich-ludzi/2949
http://www.unic.un.org.pl/cele-zrownowazonego-rozwoju/cel-8:-promowac-stabilny-zrownowazony-i-inkluzywny-wzrost-gospodarczy-pelne-i-produktywne-zatrudnienia-oraz-godna-prace-dla-wszystkich-ludzi/2949
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5. promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji globalnej. 
    

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
Organizatorem konkursu  jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
Adres biura organizacyjnego konkursu: 

  Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich 
  Ośrodek Rozwoju Edukacji 
  00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 28;  tel. 22 345 37 83 

IV. ETAPY KONKURSU 
1. Etap szkolny (lokalny) 

1) trwa od ogłoszenia konkursu  na stronie ORE do 18 listopada 2016 r.; 
2) konkurs  na terenie szkoły ogłasza Dyrektor szkoły; 
3) ocena prac konkursowych i wybór zwycięskich prac etapu szkolnego odbywa się 

lokalnie na poziomie szkoły; 
4) Dyrektor szkoły powołuje 3-osobową komisję konkursową, w skład której 

wchodzą dyrektor/wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, dwóch (2) 
nauczycieli, w tym Lider w Szkołach Liderów Edukacji Globalnej 2016.  

5) komisja konkursowa na etapie szkolnym dokonuje wyboru czterech (4) 
zwycięskich prac konkursowych; 

6) zwycięskie prace wybrane przez komisję konkursową (max 4 prace z jednej 
szkoły) zostaną przesłane w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG, 
opatrzone właściwym opisem (imię i nazwisko autora oraz opiekuna pracy, 
tytuł pracy oraz opis max 900 znaków), na platformę konkursu najpóźniej do 
dnia 21 listopada 2016 r. do  godz. 23.59  (szczegóły w części VI. Szczegóły 
konkursu)  

 
2. Etap regionalny (wojewódzki) 

1) trwa od 22 do 25 listopada 2016 r.;                    
2) komisję konkursową na poziomie wojewódzkim powołuje Dyrektor Instytucji 

Partnerskiej ORE lub upoważniony koordynator regionalny edukacji globalnej,  
w skład 3-osobowej komisji wchodzą (jako eksperci): Dyrektor Instytucji 
Partnerskiej ORE lub upoważniony koordynator regionalny edukacji globalnej 
jako przewodniczący, dwóch (2) nauczycieli konsultantów/specjalistów/ 
doradców metodycznych z Instytucji Partnerskich ORE; w których zatrudnieni są 
regionalni koordynatorzy projektu edukacji globalnej; 

3) komisja konkursowa na etapie regionalnym wybiera maksymalnie cztery (4) 
zwycięskie prace (po dwie z każdej grupy wiekowej), najpóźniej do 28 listopada 
2016 r. do godz. 23.59 

4) komisja konkursowa przesyła protokół z wyboru zwycięskich prac do 
organizatora konkursu, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie za 
pośrednictwem platformy konkursowej (login i hasło udostępni Organizator). 

3. Etap ogólnokrajowy (centralny):   
1) trwa do dnia 5 grudnia 2016 r. 
2) komisja konkursowa składa się z przedstawicieli MSZ, ORE oraz powołanych 

ekspertów zewnętrznych zajmujących się edukacją rozwojową/ 
globalną; 
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3) komisja konkursowa na etapie centralnym dokonuje wyboru finalistów 

konkursu - max 16 zwycięskich prac; 
4) prace laureatów poszczególnych etapów będą prezentowane  

w trakcie seminarium podsumowującego działania Modułu 1. projektu 
edukacji  globalnej w dniu 9 grudnia 2016 w Ośrodku Rozwoju Edukacji. 

4. Komisje konkursowe na każdym etapie konkursu dokonują wyboru przewodniczącego 
Komisji. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy:  

1) powołanie składu i kierowanie pracami komisji; 
2) czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem przebiegiem  konkursu 

na danym etapie; 
3) zatwierdzanie wyników  konkursu i listy zwycięskich prac na danym etapie, 

przygotowanie protokołu z prac komisji konkursowej i przesłanie 
Organizatorowi (ORE) za pośrednictwem platformy konkursu (login i hasło 
udostępni Organizator). 

 
V. UCZESTNICY KONKURSU 
   

1. Uczestnicy konkursu – uczniowie szkól podstawowych stanowią dwie (2) grupy 
wiekowe: 

 1. grupa wiekowa – kl.”0”, 1-3 szkoły podstawowej   
       2. grupa wiekowa  - kl. 4-6 szkoły podstawowej 

2. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
 

VI. SZCZEGÓŁY KONKURSU 
1. Konkurs na rysunek lub pracę graficzną, przedstawiające wyobrażenie dzieci  

i młodzieży o krajach rozwijających się po roku 2030, skierowany jest do uczniów  
i uczennic szkół podstawowych (konkurs na rysunek, maksymalny wymiar pracy to: 
100x70 cm).  

2. Prace konkursowe dotyczą jednego z trzech  zagadnień, wpisujących się  
w CZR i  tematykę edukacji globalnej:  

 Zmiany klimatu  

 Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo  

 Godna praca. 
3. Zwycięskie prace konkursowe z etapu szkolnego (lokalnego) w postaci pliku JPG,  

o rozdzielczości  nie mniejszej niż 300 dpi oraz protokół wyboru prac i wymagane 
oświadczenia (załączniki 1-3 do regulaminu) zostaną przesłane na udostępnioną przez 
Organizatora (ORE) platformę konkursu. Indywidualny login i hasło dostępu do 
platformy konkursu zostanie przekazany przez Organizatora konkursu (ORE) 
dyrektorowi danej szkoły, zgłaszającej zwycięskie prace uczniów do kolejnego etapu  
konkursu (regionalnego). 

4. Praca zgłoszona do konkursu – etapu regionalnego i centralnego: 
a. wymaga krótkiego opisu merytorycznego dotyczącego interpretacji pracy (max 

900 znaków ze spacjami = ½  strony A4);   
b. plik z pracą konkursową w formacie JPG, o wymaganej rozdzielczości, powinien 

być opisany: imię_nazwisko_nazwa_szkoły (nazwa z podkreślnikami, bez polskich 
znaków); 
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c. z uwagi na planowany wydruk plansz w dużym formacie pożądana jest wysoka 
rozdzielczość zdjęć (nie mniejsza niż 300 dpi). 
 

Nauczyciele (opiekunowie uczniów biorących udział konkursie) mogą korzystać  
z konsultacji koordynatorów regionalnych edukacji globalnej (mapa koordynatorów 
http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/koordynatorzy).  
Zadaniem koordynatorów regionalnych jest wsparcie nauczycieli szkół w regionie 
poprzez wskazanie publikacji, materiałów edukacyjnych, które mogą stanowić źródło 
inspiracji i cennych informacji przydatnych uczniom w procesie przygotowywania prac 
konkursowych. 
 

5. Wyrażając zgodę na przekazanie pracy przez uczestnika konkursu jego opiekunowie 
prawni oświadczają, że prace konkursowe nie naruszają praw majątkowych ani 
osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz udzielają w imieniu 
uczestnika konkursu Organizatorom niewyłącznej, bezpłatnej, terytorialnie i czasowo 
nieograniczonej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z treści 
prac konkursowych. Licencja  o której mowa w niniejszym punkcie regulaminu 
konkursu obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Utworu w całości lub  
w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od 
formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci 
komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich 
zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie  
i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu; 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Utworów; 
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie Utworów w dowolnym systemie  
i standardzie, a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; 

5) rozpowszechnianie Utworów w sieci Internet, a także w sieciach zamkniętych;  
6) wykorzystywanie Utworów do celów edukacyjnych i szkoleniowych.  

 Uczestnik konkursu oświadcza, że rozumie te warunki i zgadza się z ich treścią. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie praw autorskich do treści 

zgłaszanych przez uczestników konkursu. 
7. Kryteria oceny prac konkursowych na każdym etapie konkursu: szkolnym, regionalnym 

i ogólnokrajowym są takie same (karta oceny stanowi załącznik nr 3 do regulaminu). 
Prace konkursowe będą oceniane pod względem: 
 
 

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/koordynatorzy
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1) jakości pracy artystycznej  
2) stopnia odniesienia się do tematu-zagadnienia (aspekt merytoryczny) 

8. Zgłoszenia prac konkursowych do etapu regionalnego i ogólnokrajowego:  
1) Prace konkursowe należy zgłosić wraz z pełną dokumentacją: 

 protokół z eliminacji I i II etapu  (załącznik nr 2) 

 oświadczenia rodzica/ opiekuna ucznia wyrażające zgodę na   
      przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku  
      i   przekazanie praw autorskich (załącznik nr 1) 

  opis merytoryczny (cz. VI, pkt 3) 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. 
10. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego 

regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego 
postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu uczestnik 
konkursu ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie 
właściwej wykładni jego postanowień. 

11. Dokumentacja konkursowa będzie przechowywana w siedzibie Biura Organizacyjnego 
Konkursu przez okres roku po przeprowadzeniu etapu centralnego. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. Prace, które nie zostaną nagrodzone nie zostaną odesłane i będą mogły być 
wykorzystane do celów związanych z realizacją projektu „Edukacja globalna. Liderzy 
Edukacji na rzecz rozwoju”. 

 
VII. NAGRODY W KONKURSIE 
 

1. Nagrody rzeczowe  
2. Dyplom dla uczniów, nauczycieli-opiekunów 

 
VIII. HARMONOGRAM KONKURSU 

 do 24.10.2016 ogłoszenie konkursu 

 do 18.11.2016 zakończenie etapu szkolnego, zgłoszenia prac konkursowych do  
poziomu regionalnego/wojewódzkiego 

 do 28.11.2016 zakończenie etapu regionalnego, zgłoszenia prac konkursowych do 
poziomu ogólnokrajowego/ centralnego 

  5.12.2016 ogłoszenie listy laureatów etapu centralnego  

  9.12.2016 seminarium podsumowujące Moduł 1. projektu „Edukacja 
globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" w ORE, podczas której 
zaprezentowane zostaną prace laureatów/ finalistów. 

         
IX. KONTAKT DO ORGANIZATORA KONKURSU 
W kwestiach związanych z organizacją konkursu prosimy o kontakt mailowy: 
olga.kozuchowska@ore.edu.pl
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Załącznik  nr 1 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA 
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  
Imię i nazwisko oraz adres  rodzica/ opiekuna prawnego ucznia 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

______________________________________ 
imię i nazwisko uczestnika konkursu, rocznik, klasa   
 
przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły/ placówki, adres  
  

i powierzenie ich przetwarzania Ośrodkowi Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje 
Ujazdowskie 28, w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Jak wyobrażam sobie kraje   
rozwijające się po roku 2030" realizowanego w ramach projektu nr 355/2016 „Edukacja 
globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 
ze zm.).  
 

 Podanie danych jest dobrowolne.  

 Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.  

 Administratorem danych osobowych jest  Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 
28, 00-478 Warszawa.  

 Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  

 Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

         

Ponadto zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000r  nr 80 poz. 904) wyrażam zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia go jako 
laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie.  
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Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie 
danych osobowych i miejsca nauki uczestnika/czki konkursu, wykonanych fotografii i opisu 
prac rysunkowych/graficznych na stronie internetowej projektu, ORE, MSZ, MEN  

Zgoda obejmuje także wykorzystanie fotografii podczas finału konkursu pod warunkiem, że  
zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy.  

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik              
konkursu. 

Jako opiekunowie prawni ……………………. (imię i nazwisko dziecka), autora pracy nadesłanej na 
niniejszy, wyrażamy zgodę na udzielenie niewyłącznej, bezpłatnej, terytorialnie i czasowo 
nieograniczonej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do nadesłanego utworu 
(pracy konkursowej) na rzecz Organizatorów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 
obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie 
utworu, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii oraz publiczne 
udostępnianie. Jednocześnie zgadzamy się na wykonywanie utworów zależnych przez 
Organizatorów lub osoby przez nich upoważnione". 

Oświadczam, że akceptuje postanowienie regulaminu konkursu plastycznego  
„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” dla  uczniów szkół podstawowych, 
w tym w szczególności zapisy dotyczące przeniesienie praw autorskich zgodnie z rozdziałem  
VI pkt 5-6 przedmiotowego regulaminu.  

 

___________________________________ 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   
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Załącznik  nr 2 
 
/pieczęć i adres e-mailowy szkoły/placówki ODN                        Miejscowość, dnia....................... 
 

 
PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ 

z przebiegu eliminacji lokalnych/regionalnych1 konkursu „Jak wyobrażam sobie kraje 
rozwijające się po roku 2030” w ramach projektu nr 355/2016 „Edukacja globalna. Liderzy 

Edukacji na rzecz rozwoju” 
 
      Komisja w składzie: 

1. ..................................................... 
2. ..................................................... 
3. ..................................................... 

 
dokonała oceny prac konkursowych i wyłoniła uczniów, którzy będą reprezentować szkołę na 
etapie regionalnym/ogólnokrajowym2: 
 
 

Lp. Nazwisko  
i imię ucznia 

Kategoria 
wiekowa  

klasa 
 

Zagadnienie   Szkoła, 
(nazwa,  
adres, 

województwo)  

Nazwisko i 
imię  

dyrektora 
szkoły oraz 
nauczyciela 

opiekującego 
się uczniem 

Uwagi 
nagroda 

wyróżnienie 
 

       

       

       

 
 
 
Podpisy  członków Komisji                                                                   
 
 
 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 
/pieczęć i adres e-mailowy szkoły/placówki ODN                        Miejscowość, dnia....................... 
 

KARTA OCENY PRACY UCZNIA 
 

Imię i nazwisko autora/ki: ……………………………..………………………………………………………… 
 
Kategoria wiekowa konkursu(klasa): ……………………………………………………………..………… 
 
Kategoria tematyczna konkursu: …………………………………………………..……………………..….. 
 
Imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się autorem/ką: ……………………………………….. 
 
 

Kategoria oceny: Liczba przyznanych punktów: 

Jakość pracy artystycznej (rysunek): 
 Oryginalność (pomysł i realizacja) pracy 

 Autorskie podejście do tematu, zagadnienia konkursu 

 
Maksymalna liczba punktów, którą można przyznać w tej 
kategorii: 10 pkt 

 
 
 
 
 

 
Stopień odniesienia się do tematu konkursu 
 Odwołanie do tematu konkursu / zagadnienia 

 Poprawność merytoryczna pracy i rozumienie zagadnień 
związanych z tematyką  

 Praca zawiera istotne dla danej kategorii tematycznej odwołania, 
które będą stanowiły przekaz dla oglądających. 

 

Maksymalna liczba punktów, którą można przyznać w tej 
kategorii: 10 pkt 

 
 
 
 
 
 

Łączna liczba punktów: 
 

 

 
Podpisy członków Komisji Konkursowej:  
1. 
2. 
3. 
 
 


