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Regulamin Wojewódzkiego konkursu na pracę badawczą dla uczniów klas 7 i 8 szkoły 

podstawowej 

 

 

 

 

I. Wstęp 

1. Organizatorem Wojewódzkiego konkursu na pracę badawczą dla uczniów klas 7 i 8 szkoły 

podstawowej jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza w Katowicach ul 

Witosa 18, konkurs został objęty honorowym patronatem przez: Politechnikę Śląską, Wydział 

BiOŚ Uniwersytetu Śląskiego, WOM Katowice, ZDZ Katowice, Wyższą Szkołę Biznesu 

 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zawarcie przez uczestnika z Organizatorem, określonej w 

niniejszym Regulaminie, umowy o świadczenie usług. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę 

na warunki zawarcia umowy. 

3. Przetwarzanie przez Organizatora wizerunku uczestnika Konkursu w przypadkach 

wykraczających poza zakres zwolnienia  z art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1995 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie się odbywało na podstawie zgody (formularz 

zgody zawiera załącznik nr 1). 

 

I. Temat pracy badawczej 

Praca badawcza może dotyczyć dowolnego problemu przyrodniczego. Praca może mieć charakter 

obserwacyjny lub doświadczalny. Należy pamiętać, że praca musi być przeprowadzona zgodnie  

z metodyką prowadzenia doświadczenia lub obserwacji.  

Podstawą pracy badawczej muszą być doświadczenia lub obserwacje wykonane przez ucznia (lub 

zespół uczniów, maksymalnie 3 osobowy) osobiście i samodzielnie, w terenie, w domu lub  

w pracowni szkolnej. Praca, w której uczeń nie wykonał samodzielnie i własnoręcznie części 

praktycznej, a jedynie dokonał zestawienia  i opracowania cudzych wyników nie może być 

podstawą pracy badawczej. Prace będące opracowaniem, kompilacją danych uzyskanych przez 

inne osoby, bądź fragmentem cudzego projektu badawczego, będą dyskwalifikowane. 

W trakcie doświadczeń nie wolno wykorzystywać substancji niebezpiecznych, trujących ani 

zagrażających środowisku.  

Praca badawcza musi być zgodna z obowiązującym prawem.  

  

II. Wykonanie pracy badawczej  
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- Zasady prowadzenia doświadczeń  

Należy pamiętać, że podstawowe warunki wiarygodności uzyskanych wyników to:  

▪ dostateczna liczba powtórzeń doświadczenia, pozwalająca na statystyczne 

opracowanie uzyskanych wyników;  

▪ prawidłowe dobranie warunków doświadczalnych i kontrolnych;  

▪ zachowanie powtarzalnych warunków przez cały czas prowadzenia doświadczeń lub 

obserwacji.  

  

III. Przedstawienie wyników pracy 

Forma złożenia pracy  

Uczniowie powinni przygotować zestawienie wyników w formie, zgodnie z wzorem opisanym 

poniżej.  

 Praca nie może przekraczać 10 stron A4, wraz z wykresami, zdjęciami, rysunkami itp. 

Praca powinna być spięta w segregator lub oprawiona. 

Pierwsza strona powinna zawierać następujące informację: 

Tytuł:  

Autor 

Klasa. 

Szkoła 

Opiekun merytoryczny ucznia: 

Część merytoryczna pracy powinna być opracowana według wzoru: 

  

Streszczenie i wstęp: zawierają zwięzłe omówienie wyników i głównych wniosków pracy.   

 

Materiał i metody badań: zawierają dokładny opis badanych obiektów i zastosowanych 

metod badawczych. W przypadku prac prowadzonych w terenie należy opisać położenie 

terenu (warto dołączyć mapę), daty pobrania materiału. W pracach laboratoryjnych należy 

podać charakterystykę i pochodzenie badanych organizmów, krótko opisać zastosowane 

metody badawcze i wykorzystaną aparaturę.  

 

Wyniki: Uzyskane wyniki muszą być przedstawione w przejrzystej formie, np. wykresów lub 

schematów. Każdy rysunek musi spełniać kryterium samoobjaśnialności, tzn. posiadać tytuł i 

czytelną formę.  
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Dyskusja: stanowi podsumowanie pracy oraz interpretację uzyskanych wyników  w 

odniesieniu do danych z cytowanego piśmiennictwa.  

 

Spis literatury: zawiera ponumerowaną listę wszystkich pozycji cytowanych w pracy, 

zamieszczonych w porządku alfabetycznym nazwisk pierwszych autorów.  

IV. Ocena pracy  

Praca badawcza podlega ocenie formalnej przez jury konkursowe: 

Nauczycieli: biologii, fizyki, chemii. 

Praca oceniana będzie zgodnie z następującymi kryteriami: 

- Zgodność tematyki pracy badawczej z regulaminem  i obowiązującym prawem w Polsce  

- zgodność merytoryczna ze stanem wiedzy  

- oprawność językowa  

- estetyka pracy  

 

V. Nagrody i wyróżnienia. 

 

Wszystkie złożone prace badawcze podlegają ocenie komicji. 

Z prac złożonych do oceny komisja wyłoni 20 finalistów. 

Finaliści, będą bronili swoich prac przed jury konkursowym oraz uczestnikami zakwalifikowanymi 

do finału. 

 

Z finalistów zostanie wyłoniony 5 osób 

- Laureat 1 miejsca 

- Laureat 2 miejsca 

- Laureat 3 miejsca 

 

- wyróżnienie 1 stopnia 

- wyróżnienie 2 stopnia 

 

Pozostałe osoby uzyskują tytuł finalisty 

 

Uczniowie którzy zdobędą tytuł laureata, wyróżnienie lub finalisty, otrzymują nagrody rzeczowe. 

 

 

 

Terminy konkursu: 

 

Zgłoszenie uczniów do konkursu wraz z tematem pracy badawczej  należy zgłosić do 30  października 

2018 r. na adres internetowy organizatora konkursu (a.szymanek@nasze-szkoly.edu.pl), według 

załączonego wzoru Załącznik 2. 
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Do dnia 15 listopada 2018 r. do zgłoszonych szkół organizatorzy prześlą informację  

o zakwalifikowaniu pracy do konkursu. 

 

Do 11 marca 2019 r. uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia swojej pracy u organizatora  

w siedzibie PLO im. M. Wańkowicza ul. Witosa 18, 40 – 832 Katowice. 

 

 

Do 10 kwietnia 2019 r. organizator poinformuje uczestników o zakwalifikowaniu 20 prac do finału 

konkursu. 

 

Finał konkursu odbędzie się 17 maja 2019 r .roku w siedzibie organizatora 

 

V. Ochrona danych osobowych  

 

Z uwagi na  art. 13 ust. 1 i 2 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 

(dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informuje się, że: 

 

1) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy (umowa o świadczenie 

usług) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

2) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz 

podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi 

Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 

Rozporządzenia 2016/679; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu wynikającego z jednolitego 

rzeczowego wykazu akt,  

4) posiada Pani/Pan:  

− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 

Rozporządzenia 2016/679;  

− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 

2016/679;  
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− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie 

art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;  

− prawo do usunięcia danych, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. 

c, zgodnie z art. 17 Rozporządzenie 2016/679; 

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z 

obowiązującym prawem;  

5) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie 

danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 

2016/679), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 

Rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 

Rozporządzenia 2016/679) z uwagi na fakt, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie 

odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6) podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości zawarcia umowy; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. 

 

Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku 

 

 

Niniejszym 
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❑ wyrażam zgodę  

❑ nie wyrażam zgody 

 

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka: 

 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Przez organizatora konkursu  z siedzibą w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. 

Wańkowicza w Katowicach ul. Witosa 18 w celu udokumentowania Wojewódzkiego  konkursu na 

pracę badawczą dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz udostępnienia fotorelacji, w 

szczególności poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej organizatora. 

 

…………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2. 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 

(dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu z siedzibą w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wańkowicza w 

Katowicach ul. Witosa 18. (dalej jako: Administrator); 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych 
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub przesyłając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

2016/679; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł 

umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od zakończenia Wojewódzkiego  konkursu na pracę badawczą dla uczniów klas 7 i 8 
szkoły podstawowej,  organizowanego przez Administratora; 

6) posiada Pani/Pan: 

▪ prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, 

▪ prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,  
▪ prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 

▪ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe, 

▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane 

przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych; 
▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania wizerunku; 

7) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

8) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania wizerunku, 

zgodnie z celem określonym powyżej; 

9) dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 
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………………………………………………………. 

                      Pieczęć szkoły 

 

Zgłoszenie do Wewnątrzszkolnego konkursu na pracę badawczą. 

 

Szkoła: (dokładny adres wraz z danymi kontaktowymi: nr tel., adres e-mail) 

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zgłasza ucznia / zespól uczniów:  

Imię …………………………………………………………………………………………………… 

Imię …………………………………………………………………………………………………… 

Imię …………………………………………………………………………………………………… 

 

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Temat pracy: ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Opiekun merytoryczny ucznia / uczniów (imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu):  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


