
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
O ŚW. MAKSYMILIANIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ                                      PODSTAWOWYCH  

POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO 
 – HARMĘŻE 2022 

Św. Maksymilian epistolograf. Na skrzydłach słowa… 

Hasło przewodnie: 
„ Na początku było Słowo,  

a Słowo było u Boga,  
i Bogiem było Słowo…”. 
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 PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĄŁ 
 Wójt Gminy Oświęcim 

 ORGANIZATORZY KONKURSU 
 Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana M. Kolbe w Harmężach  
 Centrum św. Maksymiliana w Harmężach 

CELEM KONKURSU PLASTYCZNEGO jest: 
1. Propagowanie wiedzy o życiu i działalności św. Maksymiliana M. Kolbe. 
2. Zainteresowanie młodego pokolenia wartościami prezentowanymi przez Patrona. 
3. Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka. 
4. Zachęcanie uczniów do prezentowania własnych umiejętności plastycznych. 
5. Współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z utalentowanym 

uczniem. 
6. Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych 
źródeł. 

7. Promowanie czytelnictwa. 
     
     



    TEMATYKA KONKURSU 

1. Św. Maksymilian Maria Kolbe epistolograf – autor wielu listów.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych powiatu 
oświęcimskiego oraz uczniów z zaprzyjaźnionych szkół w Polsce i na świecie. 

2. Uczeń wykonuje pracę plastyczną lub graficzną i prezentuje ją w twórczy, ciekawy sposób, 
uwzględniając znane mu środki wyrazu artystycznego. 

3. Praca uczestnika konkursu musi być pracą samodzielną, autorską, nie publikowaną wcześniej 
ani nagradzaną. 

4. Praca powinna być wykonana: 
• w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę); 
• w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej lub techniką kolażu, techniką frotażu, 

grafiki komputerowej*. 
5. Szkolny koordynator konkursu dostarcza prace na adres podany poniżej.  
6. Do pracy należy dołączyć zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 

1), skan zgłoszenia (załącznik nr 3). (Tabele wypełniamy drukowanymi literami lub 
komputerowo). 

7. Szkolny koordynator konkursu przekazuje także w formie wydruku listę autorów prac 
konkursowych wg załączonej tabeli (załącznik numer 2). 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
9. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie  będą oceniane. 

Dotyczy grafiki komputerowej: 
* Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową o dowolnym formacie, lecz nie 
mniejszym niż A4 (2480 x 3508 px.) - szerokość arkusza nie powinna być mniejsza niż 2480 
pikseli. 
Technika wykonania: praca powinna składać się z elementów graficznych wykonanych 
samodzielnie w programach GIMP, Corel Draw, Adobe Photoshop, Illustrator i innych typu 
freeware, shareware lub komercyjnych (o ile uczestnik konkursu posiada do nich licencję). 
Format pracy: pracę należy przekazać jako przekonwertowany plik  do formatu JPG lub PNG na 
opisanej płycie CD. 

WAŻNE! Prace zawierające gotowe elementy, niewykonane przez autora będą dyskwalifikowane. 

KRYTERIA OCENIANIA 
Jury będzie brało pod uwagę: 

1. Oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu. 
2. Samodzielność wykonania pracy. 
3. Twórczy charakter wypowiedzi artystycznej. 
4. Ogólne wrażenie estetyczne. 



5. Umiejetność wykorzystania środków artystycznego wyrazu w dowolnej technice malarskiej, 
rysunkowej, graficznej lub w technice kolażu, frotażu, grafiki komputerowej. 

HARMONOGRAM POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

Etap I 
Przeprowadzają indywidualnie katecheci i nauczyciele pracujący w danej szkole.  
Szkolna  Komisja  wybiera  maksymalnie  10  najciekawszych prac  i przekazuje do 
Organizatora Powiatowego Konkursu Plastycznego w terminie do 16 grudnia 2022 r. 
– piątek 

Prace należy przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki wskazany poniżej bądź 
dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 
Szkoła Podstawowa im. św. M. M. Kolbe 
Ul. Borowskiego 30  
32-600 Oświęcim 

Z dopiskiem na kopercie : ,, Powiatowy Konkurs Plastyczny” 

Etap II 
Nadesłane prace kwalifikuje i ocenia Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Harmężach. 

TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI KONKURSOWYCH 
1. Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół. Komisje składają się z co 

najmniej dwóch nauczycieli danej szkoły. Dyrektor szkoły informuje nauczycieli i uczniów o 
organizacji, terminach przeprowadzenia i warunkach udziału w Konkursie. 

2. Powiatową Komisję Konkursową stanowią pracownicy Szkoły Podstawowej im. św. 
Maksymiliana Kolbe w Harmężach, członkowie instytucji organizującej Konkurs oraz osoby 
zaproszone do współpracy przez organizatorów. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POWIATOWEGO KONKURSU 
PLASTYCZNEGO 

1. Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego zostaną ogłoszone do 30 grudnia 2022 roku na 
stronie internetowej http://zspharmeze.pl/szkola/konkursy oraz profilu facebook ZSP Harmęże. 

2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą telefoniczną. 

http://zspharmeze.pl/szkola/konkursy


3. Podsumowanie Powiatowego Konkursu Literackiego i Plastycznego o św. Maksymilianie 
odbędzie się 10 stycznia 2023 r. 

JURY I NAGRODY 
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. M. M. Kolbe w Harmężach powołuje Jury. 
2. Z pracy Komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół. 
3. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów oraz przyznania im nagród i wyróżnień jest 

ostateczna. 
4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 
5. Uczniowie klas I - III szkoły podstawowej  
6. Uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej 
7. Komisja Konkursowa przyzna 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia. Komisja  ma prawo 

przyznać miejsca ex aequo. 
8. Uczestnicy Powiatowego Konkursu Plastycznego oraz ich szkolni opiekunowie otrzymają 

dyplomy i podziękowania. 
9. Laureaci Konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą Akademię połączoną z 

wręczeniem nagród, wyróżnień i dyplomów. 
10.Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie wynikłe problemy, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 
2. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora oraz rodzica/opiekuna 

dziecka regulaminu Konkursu. 
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac lub ich fragmentów w celach 

niekomercyjnych. 
4. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być publikowane (w 

całości lub fragmentach), zamieszczane na wystawach pokonkursowych, publikowane w 
wersji elektronicznej wraz z podaniem informacji o autorze pracy (imię i nazwisko, wiek, 
klasa, dane szkoły, do której uczęszcza, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna). 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość prac przesłanych  pocztą tradycyjną. 
6. Organizatorzy mogą występować do instytucji i organizacji o medialne, zwykłe i honorowe 

patronaty oraz zapraszać znane osoby do Honorowego Komitetu Konkursu. 

  KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: 
Szkoła Podstawowa im. św. M. M. Kolbe w Harmężach ul. 
Borowskiego 30 
32-600 Oświęcim 

tel. 33 84 30 955 



Osoba wskazana do udzielania informacji na temat 
konkursu: 
Barbara Jaromin, tel. 33 843 09 55 



Załącznik nr 1 

ZGODA NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę   na   zbieranie oraz   przetwarzanie   danych   osobowych   mojego dziecka 
............................................................................ (imię i nazwisko) zawartych w formularzu 
zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w „Powiatowym Konkursie Plastycznym i Literackim o św. 
Maksymilianie”. 
Zebrane przez nas dane osobowe konieczne są do sporządzenia ewidencji osób uczestniczących 
w konkursie i dla jego przeprowadzenia. 
Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
konkursu dla dzieci w dniach 1.11.2022 r. – 10.01.2023 r. w Harmężach k. Oświęcimia. 
Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od czasu 
zgłoszenia do zakończenia konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone. 

…...…………………………… …....………………………………………. 

miejscowość, data czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

Administratorem danych osobowych jest: 
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W HARMĘŻACH ul. Borowskiego 30, 32 -600 Oświęcim reprezentowany 
przez Dyrektora Bartłomieja Karolus, kontakt: e-mail zspharmeze@zspharmeze.gminaoswiecim.pl, tel. (033) 843 09 55

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@kancelariapaliwoda.pl

Celem przetwarzania jest Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki o św. Maksymilianie

Podstawą prawną jest: Zgoda opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

mailto:zspharmeze@zspharmeze.gminaoswiecim.pl
mailto:iod@kancelariapaliwoda.pl


Załącznik nr 2. (lista autorów prac konkursowych) 

Imię i nazwisko 
autora

Wiek Tytuł pracy Nazwa placówki
Nazwisko i imię 

nauczyciela/ 
opiekuna

Imię i nazwisko 
autora

Wiek Tytuł pracy Nazwa placówki
Nazwisko i imię 

nauczyciela/ 
opiekuna

Imię i nazwisko 
autora

Wiek Tytuł pracy Nazwa placówki
Nazwisko i imię 

nauczyciela/ 
opiekuna

Imię i nazwisko 
autora

Wiek Tytuł pracy Nazwa placówki
Nazwisko i imię 

nauczyciela/ 
opiekuna

Imię i nazwisko 
autora

Wiek Tytuł pracy Nazwa placówki
Nazwisko i imię 

nauczyciela/ 
opiekuna

Imię i nazwisko 
autora

Wiek Tytuł pracy Nazwa placówki
Nazwisko i imię 

nauczyciela/ 
opiekuna

Imię i nazwisko 
autora

Wiek Tytuł pracy Nazwa placówki
Nazwisko i imię 

nauczyciela/ 
opiekuna



Załącznik nr 3 (do każdej pracy plastycznej) 

Wzór tabeli zgłoszenia: 

1 Imię i nazwisko ucznia:

2 Klasa i wiek ucznia: Klasa: Wiek:

3 Imię i nazwisko 
nauczyciela 
przygotowującego:

4 Numer telefonu 
nauczyciela 
przygotowującego:

5 Adres e-mail 
nauczyciela 
przygotowującego:

6 Pełna nazwa i adres szkoły:

7 Numer telefonu szkoły: 
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