
ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI 

I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO 
 

 

 

 

REGULAMIN 
KONKURSU CO WIEM O MECHATRONICE? 

 

 
I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego. 

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg Konkursu Co wiem o mechatronice? 

jest mgr inż. Joanna Orda, współpraca mgr inż. Jadwiga Morawiec. 

Współorganizator: Firma EZEL. 

 

II. ADRESAT KONKURSU 

 Konkurs jest adresowany do uczniów łódzkich szkół podstawowych.  

 

III. CELE KONKURSU 

 

– Pobudzanie uczniów do poszukiwania informacji o nowoczesnych technologiach; 

 

– Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych zainteresowaniach 

technicznych; 

 

– Ukazywanie możliwości wykorzystania mechatroniki w życiu codziennym oraz 

w różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki. 

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

 

Komisja Konkursowa będzie oceniać wiedzę i umiejętności uczniów określone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu TECHNIKA. Komisja 

może wybrać zagadnienie, które wykracza poza podstawę programową.  

W takiej sytuacji, w odpowiednim komunikacie podana zostanie odpowiednia 

tematyka wraz z przykładowymi zadaniami. 

 

V. ZALECANA  LITERATURA 

 

Mechatronika wokół nas, (red:) Moos J., Wyd. ŁCDNiKP, 2016 

 

 

 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 



 2 

Konkurs jest jednoetapowy – etap ogólnołódzki. 

 

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, którą powołuje Dyrektor Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Komisja Konkursowa opracowuje zestawy zadań konkursowych wraz z modelami 

odpowiedzi i zaleceniami punktowania. 

 

Zadania konkursowe są w formie pisemnej i trwają 45 minut nie wliczając czasu na sprawy 

organizacyjne. 

 

Uczestnik konkursu rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. 

 

VII. TERMINARZ KONKURSU 

 

Zgłoszenia uczniów do konkursu - do 6 marca 2020 r. 

Eliminacje ogólnołódzkie konkursu planuje się przeprowadzić 28 kwietnia 2020 r. 

 

O dokładnej godzinie przeprowadzenia eliminacji konkursowych szkoły zostaną 

powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

 

VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE ( Załącznik nr 1) należy 

przesłać pocztą, bądź pocztą elektroniczną (jorda@wckp.lodz.pl) lub faksem (42 678 

07 98) albo pozostawić w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, I piętro, p. nr 105. 

 

UWAGA! Do KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE należy 

dołączyć wypełniony i podpisany dla każdego uczestnika konkursu Załącznik nr 2 –

OŚWIADCZENIE zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie 

(Załącznik nr 27 do Polityki Ochrony Danych Osobowych). 

 

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH 

 

Eliminacje ogólnołódzkie konkursu – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29 . O dokładnym miejscu 

przeprowadzenia eliminacji konkursowych szkoły zostaną powiadomione drogą 

elektroniczną lub telefonicznie. 

 

X. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu 

na tablicy ogłoszeń w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 (parter) po upływie trzech dni od dnia 

przeprowadzenia eliminacji konkursowych oraz umieszczone na stronie internetowej 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

www.wckp.lodz.pl, w części poświęconej konkursom. 
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XI. NAGRODY 

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.  

  Nauczyciele i szkoły laureatów zostaną uhonorowani dyplomami.  

 

XII. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych zobowiązany jest 

do okazania ważnej legitymacji szkolnej. 

2. Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w niezbędne przybory szkolne 

wskazane przez organizatora konkursu (długopis/pióro, ołówek, linijka, cyrkiel, 

kalkulator prosty). 

3. O terminie i miejscu PODSUMOWANIA KONKURSU uczestnicy i szkoły 

zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 

4. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Załącznik nr 2 –OŚWIADCZENIE zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział 

dziecka w konkursie (Załącznik nr 27 do Polityki Ochrony Danych Osobowych). 

Załącznik nr 3 – KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACJI KONKURSU 

 

 
Komisja Konkursowa  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

.............................................             ...........................             
(pieczęć Szkoły)               (data) 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

                                                           i Kształcenia Praktycznego 

                                                           ul. Kopcińskiego 29 

                                                          90 – 142 Łódź 
 

KOMISJA KONKURSOWA 

Konkursu Co wiem o mechatronice? 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

LP. 
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

(wpisać drukowanymi literami) 
KLASA 

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

     

     

     
 

PEŁNA NAZWA SZKOŁY: ..................................................................................................................... 

 

DOKŁADNY ADRES SZKOŁY: ............................................................................................................. 

 

DZIELNICA: ............................................................................................................................................. 

 

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU: .............................................. 

 

.................................................................................................................................................................... 

 
                                                                               AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

 

....................................................................... 
                                                                                 (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE ( Załącznik nr 1) należy przesłać pocztą, 

bądź pocztą elektroniczną (jorda@wckp.lodz.pl) lub faksem (42 678 07 98) albo pozostawić w 

sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. 

Kopcińskiego 29, I piętro, p. nr 105. 

 

UWAGA! Do KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE należy dołączyć wypełniony i 

podpisany dla każdego uczestnika konkursu Załącznik nr 2 –OŚWIADCZENIE zgoda rodzica 

(opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 27 do Polityki Ochrony Danych 

Osobowych). 

 
Organizator konkursu: ŁCDNiKP – Joanna Orda,  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
Załącznik nr 27  

do Polityki Ochrony Danych Osobowych 
 

 

 

 

……………………………      Łódź, dnia ……………. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie 
 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

........................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, wiek dziecka) 

 .....................................................................................................................................................  

(nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia) 

...........................................................................................................................  

(dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres) 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego dziecka danych osobowych podanych w 

karcie zgłoszenia udziału w ………………………… (numer edycji, nazwa, tytuł, ewentualnie 

hasło konkursu) niezbędnych do przeprowadzenia i udokumentowania przebiegu konkursu 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem w/w konkursu. 

3. Oświadczam, że praca mojego dziecka zgłoszona do niniejszego konkursu jest autorska i nie 

narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz nie została 

zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce ani wcześniej opublikowana. 

4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka na 

stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook, ………) 

organizatorów konkursu. 

5. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie stworzonej przez moje 

dziecko pracy konkursowej wraz z wizerunkiem mojego dziecka, w materiałach 

promocyjnych związanych z konkursem, publikacjach okolicznościowych, na stronach 

internetowych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz 

podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w 

pochodzących od Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz 

innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej), 

rozpowszechnianych w związku z organizacją Konkursu lub dotyczącą jej działalności 

informacyjnej oraz promocyjnej.  

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, z siedzibą w Łodzi 90-142, przy ul. Kopcińskiego 29, 
reprezentowanym przez Dyrektora Jana Moosa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

dnia 19 września 2016r. (Zrządzenie Nr 9448 /VII/16 Prezydenta miasta Łodzi w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół i  placówek oświatowych prowadzonych przez 
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Miasto Łódź). 

2. Uczestnikiem konkursu  jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie. 

3. Stosuje się przepisy prawa, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz 

zgodnie z art. 15, 16, 17, 18, 20 oraz 21 ogólnego rozporządzenia. 

4. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Danych 

Osobowych pod numerem telefonu 42 678-33-78; e-mail: wcdnikp@wckp.lodz.pl, e-mail lub 

pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 oraz z Inspektorem Ochrony Danych, przez e-mail: 

iod@lcdnikp.elodz.edu.pl. 

5. Szczegółowe informacje na temat ochrony Państwa danych osobowych zamieszczone są na 

stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego: 

a) ……………………………………….. (link do dokumentu zamieszczonego bezpośrednio 

w zakładce dot. danego wydarzenia) 

b. https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/Polityka%20prywatnosci%20LCDNiKP.pdf (Polityka 

prywatności ŁCDNIKP). 

 

 

 

….…..……………………………………….. 

                                                                                             (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

mailto:wcdnikp@wckp.lodz.pl
mailto:iod@lcdnikp.elodz.edu.pl
https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/Polityka%20prywatnosci%20LCDNiKP.pdf


 7 

 

 

ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI 

I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO 
 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACJI  

KONKURSU  
 

Drodzy Uczniowie! 

 
Serdecznie prosimy o czytelne wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Wasze szczere 

wypowiedzi i uwagi dotyczące przebiegu konkursu ułatwią nam zorganizowanie i 

przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu. 

Ankieta jest anonimowa. Wypełniając ankietę należy oznaczyć krzyżykiem wybrany wariant 

(warianty) odpowiedzi oraz odpowiedzieć na pytania. 

 
1. Informacje na temat konkursu i jego regulaminu uzyskałaś / uzyskałeś od: 

 

a. nauczyciela ................................,      

   (nazwa przedmiotu)          

b. innego nauczyciela ................................,      

                                              (nazwa przedmiotu)  

c. ucznia Twojej szkoły, 

d. ucznia innej szkoły, 

e. rodziców 

lub 

f. za pośrednictwem Internetu, 

g. przystępując do konkursu nie znałam / znałem regulaminu. 

 

2. Tematyka oraz określony regulaminem zakres wiedzy i umiejętności wymagały: 

 

a. samodzielnej pracy pod kierunkiem nauczyciela, 

b. udziału w  zajęciach pozalekcyjnych, np. koła zainteresowań, inne, 

c. uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, 

d. pomocy ze strony rodziców 

lub 

e. do konkursu przygotowałaś / przygotowałeś się sam. 

 

3. Regulamin Konkursu był dla Ciebie: 

 

a. zrozumiały, 
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b. niezrozumiały, 

c. nie przeczytałem regulaminu, 

d. nie mam zdania. 

 

4. Eliminacje konkursowe były dla Ciebie: 

 

a. bardzo trudne,    

b. trudne, 

c. średnio trudne, 

d. łatwe. 

 

5. Które z zadań konkursowych sprawiły Ci najwięcej kłopotu – były dla Ciebie         

     najtrudniejsze? Dlaczego?  

 

 

............................................................................................................ 

     

............................................................................................................ 

           
6. Czy jesteś zadowolona / zadowolony z udziału w konkursie?  

 
a. tak (dlaczego?) 
.............................................................................................. 

............................................................................................................ 
b. nie (dlaczego?) 
.............................................................................................. 

............................................................................................................ 
c. nie mam zdania. 

 

7. Czy chciałabyś / chciałbyś coś zmienić w przebiegu konkursu?  

 

a. tak (co? i dlaczego?) ...................................................................................... 

............................................................................................................ 

b. nie, 

c. nie mam zdania. 

 

8. Czy będziesz uczestniczyła / uczestniczył w kolejnej edycji konkursu? 

............................................................................................................ 

 

                                             Za wypełnienie ankiety dziękuje 

 

       Organizator Konkursu Co wiem o mechatronice?  

 

 

 


