
 
 

 

                       

                                    Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu 

 

Projekt  „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację 

Włączającą” (SCWEW). 

 Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość 

systemu oświaty. 

 

 
REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO  

,, SZKOŁA DLA KAŻDEGO” 

  

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szkoła dla każdego”.  

 

2. Organizatorem konkursu jest Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą 

w Sieradzu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu. 

 

3. Celem konkursu jest: 

 

 propagowanie idei edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdego, 

umożliwiającej rozwój osobisty i społeczny każdego ucznia na miarę jego 

możliwości, 

 budowanie społeczeństwa włączającego czyli uznającego pełnoprawność osoby 

niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, sposobie funkcjonowania, 

 ukazywanie różnorodności jako cennego zasobu rozwoju społecznego  

i cywilizacyjnego. 

 

 

§ 2    

UCZESTNICY  KONKURSU  

  

4. Uczestnikami konkursu są przedszkole i szkoły ogólnodostępne  objęte wsparciem  przez 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu w ramach realizacji 

„Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację 

Włączającą (SCWEW)” . 



 
 

 

                       

 

 

 

§ 3  

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU  

   

1. Konkurs składa się z dwóch etapów – szkolnego i międzyszkolnego i polega na plastycznym 

przedstawieniu tematu w formie plakatu. 

2. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: 

 Przedszkole 

 Szkoła podstawowa 

 Szkoła ponadpodstawowa 

3. I etap konkursu odbywa się w placówkach objętych wsparciem SCWEW oraz placówkach 

z terenu powiatu sieradzkiego. 

4. Komisje konkursowe na etapie szkolnym wybierają 5 prac plastycznych i przesyłają do 

etapu międzyszkolnego do Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą 

w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58 w terminie do 15 maja 2022 roku. 

5. II etap konkursu odbywa się w Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację 

Włączającą w Sieradzu. 

6. Komisja konkursowa SCWEW dokonuje oceny nadesłanych prac do 01 czerwca 2022 roku 

i powiadamia placówki objęte wsparciem SCWEW oraz placówki z terenu powiatu 

sieradzkiego o wynikach konkursu w każdej kategorii wiekowej. 

7. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie z grafiką 

komputerową). 

8. Format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3.  

9. Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych 

przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych. 

10. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, 

wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor 

pracy, imię i nazwisko opiekuna oraz informacją, że ,,praca została wykonana w ramach 

Projektu  „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” 

(SCWEW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty” – dane piszemy 

drukowanymi literami bądź komputerowo).   

11. W konkursie dla zwycięzców z każdej kategorii przewidziano nagrody i wyróżnienia. 

 

§ 4  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.   



 
 

 

                       

  

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego Regulaminu   

          i interpretacji rozstrzyga Organizator.  

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu 

zawarte w niniejszym Regulaminie. 

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym 

odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz 

przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą 

przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych 

osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego. 

 

 

  

 Organizatorzy: Zespół SCWEW w Sieradzu 

 

 


