
1 
 

Regulamin 

Konkursu dla Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych województwa pomorskiego na program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły w ramach projektu „Jesteśmy razem!” realizowanego przez 

Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 

 

Podstawa prawna konkursu:  

 art. 51 ust. 1 pkt 5 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

 art. 84 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

 Porozumienie zawarte pomiędzy Pomorskim Kuratorem Oświaty, Komendantem 

Wojewódzkim Policji, Proboszczem parafii Chrystusa Króla w Gdańsku oraz Dyrektorem 

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie 

realizowania zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Pomorski Kurator Oświaty. 

2. Konkurs jest skierowany Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych województwa pomorskiego. 

3. Cele konkursu:  

 promowanie ciekawych rozwiązań i działań adekwatnych do zdiagnozowanych 

w szkole problemów oraz uwzględniających niwelowanie negatywnych skutków 

pandemii, podejmowanych przez szkoły w ramach realizowanych programów 

wychowawczo-profilaktycznych,  

 wzmocnienie współpracy Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych w planowaniu 

działań wychowawczo-profilaktycznych. 

 

§ 2   

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest opracowanie szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego adekwatnego do zdiagnozowanych w szkole problemów z uwzględnieniem 

niwelowania negatywnych skutków wynikających z pandemii, takich jak długotrwała praca 

zdalna, ograniczenie kontaktów społecznych, szczególnie rówieśniczych, nadużywanie 

korzystania z mediów elektronicznych, wzrost zachowań ryzykownych, w tym suicydalnych.  

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

1) szkół podstawowych, 

2) szkół ponadpodstawowych.  

3. Konkurs jest jednoetapowy - odbywa się na etapie wojewódzkim. 

4. Zgłoszone do Konkursu programy wychowawczo-profilaktyczne ocenia Komisja 

Konkursowa powołana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty jako Organizatora. 
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5. Dyrektor szkoły biorącej udział w Konkursie przesyła opracowany program wychowawczo-

profilaktyczny na adres: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 

Gdańsk, w terminie do 15 października 2021 roku. Kopertę należy opatrzyć opisem: Konkurs 

dla Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców w ramach projektu „Jesteśmy razem!”. 

6. Programy wychowawczo-profilaktyczne nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą 

brały udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego). 

7. Program wychowawczo-profilaktyczny oraz wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej 

w szkole diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

uczniów należy przesłać w postaci wydruku komputerowego wraz z kopią umieszczoną na 

nośniku elektronicznym i informacjami zawierającymi nazwę i adres szkoły, e-mail, numer 

telefonu, imię i nazwisko oraz podpis dyrektora szkoły.  

8. Nadesłane materiały nie będą zwracane. 

9. Nadesłanie programu wychowawczo-profilaktycznego na Konkurs jest równoznaczne 

z akceptacją jego warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, a także wyrażeniem 

zgody na prezentację i publikację programu.  

 

§ 3  

KRYTERIA OCENY PROGRAMÓW  

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 

1. Oceny programów wychowawczo-profilaktycznych dokona Komisja Konkursowa powołana 

przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w poszczególnych kategoriach: 

1) szkoły podstawowe, 

2) szkoły ponadpodstawowe 

z uwzględnieniem następujących kryteriów:  

1) spójność celów i działań programu profilaktyczno-wychowawczego ze zdiagnozowanymi 

potrzebami środowiska szkolnego, 

2) uwzględnienie w programie aktualnych kierunków polityki oświatowej  państwa w roku 

szkolnym 2021/2022, w tym uwzględniających niwelowanie negatywnych skutków 

pandemii, 

3) innowacyjność (oryginalność) proponowanych działań oraz realność sposobów ich 

realizacji, w tym dostosowanie do ewentualnego kształcenia na odległość,  

4) sposób monitorowania realizacji działań programu i oceny jego skuteczności,  

5) uwzględnienie działań o charakterze profilaktycznym skierowanych do nauczycieli 

i rodziców 

wg Karty oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu. 

2. Oceny poszczególnych programów nie będą udostępniane. 

3. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie. 
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§ 4  

WYRÓŻNIENIA 

1. Dziesięć szkół podstawowych oraz dziesięć szkół ponadpodstawowych, których programy 

wychowawczo-profilaktyczne uzyskają najwyższą liczbę punktów, otrzyma wyróżnienia 

Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnione programy zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w Banku Dobrych Praktyk oraz w zakładce 

Projektu „Jesteśmy razem!”. 

2. Informacja o przyznanych wyróżnieniach zostanie przesłana na podany przez szkołę adres  

e-mail w terminie do 20 listopada 2021 roku. 

3. Wyróżnione szkoły otrzymają tytuł: „Szkoły Wspierającej Ucznia” oraz pamiątkowe 

Puchary, a także Listy Gratulacyjne Organizatora Konkursu.  

 

§ 5  

TERMINARZ KONKURSU 

 

1. Programy wychowawczo-profilaktyczne należy przesyłać do 15 października 2021 roku, 

(liczy się data stempla pocztowego). 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 listopada 2021 roku. 

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej i  Facebooku Kuratorium 

Oświaty w Gdańsku do 20 listopada 2021 roku. 

4. Gala podsumowująca konkurs z udziałem po dwóch Przedstawicieli Rad Rodziców i Rad 

Pedagogicznych, w tym Dyrektora, wyróżnionych szkół odbędzie się do 30 listopada 2021 

roku. Forma Gali (stacjonarna lub online) będzie uzależniona od aktualnych zasad i 

ograniczeń wynikających z wytycznych w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

§ 6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Kuratorium 

Oświaty w Gdańsku. 

§ 7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Pomorski Kurator Oświaty: 

1) odpowiada za ochronę danych osobowych w ramach w ramach przeprowadzanego 

Konkursu, 

2) upoważnia do przetwarzania danych osobowych członków Komisji Konkursowej spełnia 

obowiązek informacyjny wobec uczestników konkursu, 

3) informuje, że: 
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Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 

oraz w jakim celu i jakimi sposobami, jest Pomorski Kurator Oświaty - dane do kontaktu: 

 numer telefonu (58) 322-29-00 

 numer fax (58) 322-29-01 

 adres 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 24 

 adres e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się na adres e-mail: iod@kuratorium.pl.  

Celem przetwarzania jest organizacja, przeprowadzenie oraz promocja konkursu. 

Podstawą przetwarzania danych jest oraz art. 6 ust. 1 lit. e) 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, czyli realizacja zadania publicznego w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe. 

Okres przechowywania danych to okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie 

się konkurs. 

Odbiorcy danych - dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO. 

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie 

z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być podmioty, które świadczą administratorowi usługi. Nie przekazuje się ich do 

państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 

uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie 

tych danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta oceny programu wychowawczo-profilaktycznego 
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Załącznik nr 1 

KARTA OCENY 
programu wychowawczo-profilaktycznego  

Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres szkoły …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko dyrektora……………………………………………………………………………………………………………….   
Członkowie  

komisji 

Kryterium 

Przewodni

czący 
Członek 1 Członek 2 Członek 3 

1) Spójność celów i zadań programu profilaktyczno-

wychowawczego ze zdiagnozowanymi potrzebami 

środowiska szkolnego.                                                     0-5 pkt  

    

2) Uwzględnienie w programie aktualnych kierunków polityki 

oświatowej  państwa w roku szkolnym 2021/2022, w tym 

uwzględniających niwelowanie negatywnych skutków 

pandemii: 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. 

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie 
właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości 
o zdrowie. 

 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 
wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 
patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym 
osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 
zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w 
sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 
dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły 
oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie 
kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne.                                 0-10 pkt 

    

3) Innowacyjność (oryginalność) proponowanych działań oraz 

realność sposobów ich realizacji, w tym dostosowanie do 

ewentualnego kształcenia na odległość.                      0-5 pkt 

    

4) Sposób monitorowania realizacji działań programu i oceny 

jego skuteczności.                                                            0-5 pkt 

    

5) Uwzględnienie działań o charakterze profilaktycznym 

skierowanych do nauczycieli i rodziców.                      0-5 pkt 

    

Razem     

Suma przyznanych punktów  

Przewodniczący  

1. …………….………………………………………… 

 

Członkowie komisji 

2. .………………………………………………………. 

3. .………………………………………………………. 

4. .………………………………………………………. 

 

 

Gdańsk,…………… 2021 r. 


