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Regulamin Ogólnopolskiego  Konkursu  
 Laur Michała Anioła 

w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła 

   

  
1. Organizatorami Konkursu są  Kuratorium Oświaty w Kielcach z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą: Marszałka Józefa Piłsudskiego 42, 
25-431 Kielce, Targi Kielce S.A. z siedzibą: ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. 
 

2. Miejsce organizacji Konkursu 
Centrum Kongresowe Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce 

 
3. Czas trwania Konkursu 

 Od 10 kwietnia 2018 r. do 3 października 2018 r. 
 

4. Etapy Konkursu 
 

x ETAP 1. Zgłoszenie szkół/placówek oświatowych do Kuratorium Oświaty, właściwego  
ze względu na sprawowany nadzór pedagogiczny dla danego województwa –  do 10 maja 2018 r. 

x ETAP 2. Weryfikacja zgłoszeń na szczeblu właściwego Kuratorium Oświaty i kwalifikowanie  
 do Konkursu  – do 14 maja 2018 r. 

x Opublikowanie listy podmiotów zakwalifikowanych – 18 maja 2018 r.  
x ETAP 3. Nadesłanie zadań konkursowych – do 16 lipca 2018 r.  
x ETAP 4.  Rozstrzygnięcie i ogłoszenie nominacji –   do 17 września  2018 r. 
x ETAP 5. Ogłoszenie zwycięzców/laureatów, wręczenie nagród – 3 października 2018 r.   

 
5. Uczestnicy Konkursu 
1) Konkurs przeznaczony jest dla publicznych oraz niepublicznych szkół/placówek oświatowych 

(przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, szkół zawodowych, techników, 
liceów). 

2) W Konkursie nie mogą uczestniczyć, członkowie Komisji Konkursowej, pracownicy 
i przedstawiciele Organizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział  
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób. 

 
6. Zasady udziału w Konkursie 
1) Przystępujące do Konkursu szkoły/placówki oświatowe, przesyłają formularze zgłoszeniowe (Załącznik 

nr 1 do Regulaminu) i materiały uzupełniające na wskazany przez Kuratorium Oświaty  
w danym województwie adres korespondencyjny, w terminie  do 10 maja 2018 r. 

2) Kuratorium Oświaty w danym województwie dokonuje weryfikacji dokumentacji, a następnie 
 w terminie do 14 maja 2018 r. przesyła formularze zgłoszeniowe wraz ze zbiorczym zestawieniem 
zakwalifikowanych szkół/placówek oświatowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres  Kuratorium 
Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Niezakwalifikowane szkoły/placówki oświatowe 
otrzymują powiadomienie o niespełnieniu wymogów formalnych odrzuceniu zgłoszenia konkursowego 
z Kuratorium Oświaty do którego kierowano zgłoszenie. 
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3) Lista zakwalifikowanych szkół/placówek oświatowych zostanie opublikowana na stronie: 
www.targikielce.pl  do 18 maja 2018 r. 

4) Zakwalifikowane do Konkursu szkoły/placówki oświatowe przygotowują zadanie konkursowe 
 i przesyłają je do oceny Komisji Konkursowej w terminie do 16 lipca 2018 r.  
Adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

5) Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu na temat: Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. 
Szkoła/placówka oświatowa może zgłosić wyłącznie jeden film.  
Rozszerzenia filmu: .mp4, .mov. Czas trwania filmu: do 5 minut. 
Film należy wykonać w dowolnej technice filmowej , techniką cyfrową, za pomocą dowolnego 
urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej) i zapisać  
w formacie .mp4,.mov, na płycie CD-ROM lub DVD. 
Płytę należy opisać: Film na Konkurs Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. 
Ponadto na płycie należy zamieścić pełną nazwę reprezentowanej szkoły/placówki oświatowej. 
Organizatorzy mają prawo odrzucić przysłany materiał ze względu na złą jakość techniczną, o czym 
powiadomią autora.  
Film zgłoszony do Konkursu nie może być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach. 

6) Komisja Konkursowa dokonuje oceny zadań konkursowych i wyłania nominowane oraz zwycięskie 
szkoły/placówki oświatowe. 

7) Lista nominowanych szkół/placówek oświatowych zostanie opublikowana na stronie: 
www.targikielce.pl do 17 września 2018 r. 

8) Ogłoszenie zwycięzców/laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Uroczystej Gali  
w Centrum Kongresowym Targów Kielce, 3 października 2018 r. Lista zwycięzców/laureatów zostanie  
opublikowana na stronie: www.targikielce.pl do 9 października 2018 r. 

9) Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  
10) Przystępująca do Konkursu szkoła/placówka oświatowa oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw 

autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorom Konkursu prawa do 
nieodpłatnego wykorzystania zadania konkursowego poprzez jego umieszczenie  
na stronie internetowej każdego z Organizatorów, jak też publikację w całości lub w części  
w elektronicznych środkach przekazu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym  
za pośrednictwem TV, utrwalania na nośnikach cyfrowych, magnetycznych zarówno stałych, jak 
 i przenośnych oraz wprowadzania – bezpłatnie do obrotu, tak sporządzonych kopii. 

11) Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń  osób 
trzecich dotyczących  praw autorskich i praw pokrewnych lub naruszenia dóbr osobistych jak również 
innych roszczeń dotyczących z głoszenia zadania konkursowego. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany 
posiadać wynikające z przepisów prawa według stanu prawnego na dzień złożenia zadania 
konkursowego zgody dotyczące danych osobowych osób, których wizerunki pojawią się  
w zadaniu.  

12) Zgłoszone przez Uczestnika zadanie konkursowe powinno być wolne od treści naruszających normy 
społeczne i prawne oraz powszechnie uznawane za obraźliwe. 
 

7. Kryteria oceny w Konkursie 

1)  Kwalifikacje do Konkursu nastąpią po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a) wdrożenia w ciągu ostatnich 3 lat Eksperymentu pedagogicznego i/lub Innowacji pedagogicznej); 

b) prawidłowego uzupełnienia Załącznika nr 1  do Regulaminu; 

http://www.targikielce.pl/
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c) załączenia materiałów uzupełniających. 

      W  przypadku prowadzenia Eksperymentu pedagogicznego materiały uzupełniające to: 

-Zgoda Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

-Opinia jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu. 

      W przypadku Innowacji pedagogicznej materiały uzupełniające to: 

-Opinia lub Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji. 

2) Kryteria przyznania nominacji i wyłonienia zwycięzców/laureatów 

-ludzie z pasją i ich rozwój – kadra pedagogiczna  skala punktów 0-30  

-ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) skala punktów 0-20  

-instrumentarium dydaktyczne (metody, środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni, formy organizacji 
pracy) skala punktów 0-25 

-zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację projektów, przedsięwzięć, konkursów skala punktów 0-25 

            Łączna liczba punktów: 100 

8.  Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu 
Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad 
prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy. 
Komisja Konkursowa będzie złożona z min. 4 ekspertów z dorobkiem naukowym 
 i doświadczeniem praktycznym. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu 
1) Konkurs  zostanie rozstrzygnięty w Centrum Kongresowym Targów Kielce do  17 września 2018 r.  
2) Komisja Konkursowa przyzna po trzy nominacje w każdym zgłoszonym województwie, maksymalnie 48 

nominacji w skali kraju. 
Jeśli z danego województwa nie zostanie zakwalifikowana żadna szkoła/placówka oświatowa albo 
zostaną zakwalifikowane mniej niż trzy szkoły/placówki oświatowe, niewykorzystany limit trzech 
nominacji w tym województwie może zostać przesunięty na korzyść placówek w innym województwie.  
W takim wypadku w innym województwie może zostać przyznana większa niż trzy liczba nominacji. 
Warunkiem dokonania przesunięcia jest większa niż trzy liczba zgłoszeń w innym województwie oraz 
wysoka ocena merytoryczna zadań konkursowych. 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie, że wskazane powyżej przesunięcia mogą nie być dokonane  
z uwagi na niską ocenę merytoryczną zadań konkursowych. 

3) Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców/laureatów. W skali ogólnopolskiej przyznane będą nagrody za 
pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz za trzy wyróżnienia.  

4) W przypadku mniejszej liczby nominacji może być wyłoniona mniejsza liczba zwycięzców/laureatów. 
 

10. Nagrody w Konkursie 
1) Nominowani przez Komisję Konkursową - maksymalna liczba nominacji 48. 

Nagrody dla nominowanej szkoły/placówki oświatowej:  
- dyplom. 

2) Wyróżnieni przez Komisję Konkursową. 
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Nagrody dla trzech wyróżnionych szkół/placówek oświatowych. 
Każda z wyróżnionych placówek otrzyma: 
-dyplom; 
-statuetkę Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła; 
-bilety wstępu do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego  o wartości 1000 brutto. 

3) Zwycięzcy/laureaci wybrani przez Komisję Konkursową. 
Nagroda za 1 miejsce: 
- dyplom; 
-statuetka Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła; 
- monitor interaktywny Grypy MAC SA: MAC Monitor 55” z OPS, o wartości  brutto 10 698 zł, netto 
8 698 zł ; 
-bilety wstępu do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego  o wartości 1000 brutto; 
-nagroda finansowa o wartości 1169,8 zł brutto  na poczet pokrycia zryczałtowanego podatku 
dochodowego. 
Nagroda za 2 miejsce:  
-dyplom; 
-statuetka Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła; 
-zestaw interaktywny GRUPY MAC SA:  MAC Tablica  i projektor Epson EB-S05 o wartości brutto  
4 899 zł,  netto 3 985 zł; 
- bilety wstępu do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego  o wartości 1000 brutto; 
-nagroda finansowa o wartości 589,9 zł brutto na poczet pokrycia zryczałtowanego podatku 
dochodowego. 
Nagroda za 3 miejsce:  
-dyplom; 
-statuetka Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła; 
-robot edukacyjny  Photon z matą edukacyjną i tabletem o wartości brutto 1 499 zł, netto 1 219 zł; 
-bilety wstępu do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego  o wartości 1000 brutto; 
-nagroda finansowa o wartości 249,9 zł brutto na poczet pokrycia zryczałtowanego podatku 
dochodowego. 

 4) Organizatorzy Konkursu wydadzą nagrody nominowanym i zwycięzcom/laureatom zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zmianami). 

5) Przed wydaniem nagrody, Organizatorzy pobiorą od nominowanych i zwycięzców/laureatów zaliczkę na 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, a następnie przekażą ją do 
właściwego urzędu skarbowego. 

 
11. Ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagród 

1) Ogłoszenie zwycięzców/laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas Uroczystej Gali  
w Centrum Kongresowym Targów Kielce 3 października 2018 r. w Targach Kielce.  

2) W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających organizację Uroczystej Gali we wskazanym 
terminie i miejscu, termin wręczenia zostanie przesunięty. O nowym terminie i miejscu szkoły/ placówki 
oświatowe zostaną powiadomione drogą mailową. 
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3) Na prośbę zwycięzcy/laureata nagroda może zostać przesłana pocztą w terminie do 30 października 2018 
r. Nagrody nie odebrane w terminie do 08 listopada 2018 r. przechodzą do dyspozycji Organizatorów 
Konkursu. 

4)  Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.  
5) Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę. 
6)Zwycięzcy/laureaci nagród mogą odmówić odbioru przyznanych im nagród. 
 
12. Reklamacje 
1) Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem 

poleconym w terminie do 8 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu),  
na adres: Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. 

2) Pisemna reklamacja powinna zawierać: dopisek KONKURS – Laur Michała Anioła w kategorii Innowacyjna 
i Kreatywna Szkoła, imię, nazwisko dyrektora, nazwę szkoły/placówki oświatowej, NIP szkoły/placówki 
oświatowej, adres szkoły/placówki oświatowej, dokładnie określoną przyczynę reklamacji oraz treść 
żądania. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w 
to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. 

3) Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie. 

 
13. Postanowienia końcowe 

Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Targów Kielce www.targikielce.pl 
oraz w siedzibach Organizatorów w terminie od 10 kwietnia 2018 r.  
do 31 grudnia 2018 r.  
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