
 
 

REGULAMIN  

II Regionalna Gala Edukacji i Rodziny 

 

I. Założenia ogólne 

 

1. Organizatorami II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny są : 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, 

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie, 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, 

4) Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. 

2. Hasło przewodnie Gali brzmi: „Rodzina – Zdrowie – Bezpieczeństwo”. 

3. Organizatorzy Gali podnoszą rangę przedsięwzięcia poprzez współpracę i pozyskanie: 

1) Patronów Honorowych, 

2) Patronów Naukowych, 

3) Patronów Medialnych. 

4. Celem Gali jest: 

1) promocja  rodziny, zdrowia i bezpieczeństwa. 

2) prezentacja i promocja placówek oświatowych, 

3) popularyzacja kultury, nauki i talentów dzieci i młodzieży.  

5. Integralnymi częściami Gali są: plebiscyt Rodzic Roku 2017 oraz konkurs wiedzy ogólnej o ro-

dzinie, zdrowiu i bezpieczeństwie.  

6. Uczestnikami Gali mogą być placówki oświatowe. 

7. Dyrektor placówki oświatowej wyraża chęć udziału w Gali poprzez wypełnienie oraz dostarczenie 

do Organizatora do dnia 31 stycznia 2018 r. formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik 

nr 1 do Regulaminu II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Konkurs Rodzic Roku 2017   

 

§1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureatów, których można wskazać za wzór rodziców dla całej społeczno-

ści oraz przyznanie tytułu Rodzic Roku 2017.  

2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Regionalnym Plebiscycie pod nazwą: Rodzic Roku 

2017. 

 

§2 

Czas trwania Plebiscytu 

 

1. Plebiscyt będzie trwał od  10 stycznia 2018 roku do 10 lutego 2018 roku. 

8. Szczegółowe czynności w ramach Plebiscytu oraz terminy ich wykonania są określone w kalendarzu stano-

wiącym załącznik nr 2 do Regulaminu II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny. 

 

 

§3 

Uczestnicy Plebiscytu 

 

1. Uczestnikiem Plebiscytu może być każdy rodzic lub opiekun prawny. 

2. Kandydatury należy zgłaszać za pośrednictwem formularza, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, II 

Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny zamieszczonego na stronie internetowej Organizatorów: 

1) www.liceumdrzewica.com.pl, 

2) www.dcw-od.cba.pl. 

3. Regulamin Plebiscytu oraz formularz zgłoszenia można również otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 5 w godz. 8.00 – 15.00. 

 

§4 

Zasady Plebiscytu 

 

1. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Rodzic Roku 2017 mogą nadsyłać:  

1) osoby zainteresowane ideą i tematyka konkursu 

2) uczniowie 

3) dyrektorzy szkół 

4) nauczyciele oraz wychowawcy,  

5) pracownicy ośrodka pomocy społecznej 

6) pracownicy centrum pomocy rodzinie 

7) pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

8) przedstawiciele organizacji pozarządowych i kościelnych.  

2. Z uczestnictwa w Plebiscycie wyłączeni są członkowie Jury. 

3. Organizator powoła dla potrzeb Plebiscytu Jury, które będzie oceniać kandydatów na podstawie otrzyma-

nych zgłoszeń wraz z uzasadnieniem. 

4. W skład Jury Plebiscytu wchodzą: 

1) przedstawiciele organizatorów 

2) osoby wspierające ideę konkursu 

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych 

5. Za przeprowadzenie ocen zgodnie z regulaminem odpowiada przewodniczący Jury, który wyłoniony zosta-

nie z jego składu. 

 

 



 
 

§5 

Przebieg Plebiscytu 

 

1. Zgłoszenie kandydata do konkursu dokonywane jest poprzez wypełnienie i dostarczenie  formularza zgło-

szeniowego, którego wzór stanowi załącznik numer 3 do regulaminu. 

2.  Niezbędne jest wyrażenie zgody przez osobę zgłaszaną do konkursu na przetwarzanie jej  danych osobo-

wych  oraz publikację  wizerunku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia plebiscytu oraz podania do 

wiadomości publicznej imienia i nazwiska laureata konkursu zgodnie z zał. nr 4 do regulaminu 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatorów i osoby przez nich upoważnione wyłącznie  w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu i nie będą przekazywane innym podmiotom. 

4. Zgłoszenia bez oświadczenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

5. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć uzasadnienie wyboru kandydata (załącznik nr 5 do Regulaminu)  

w formie opisu.  

6. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, 

26-340 Drzewica, ul. Staszica 5 lub drogą elektroniczną na adres: liceum.drzewica@wp.pl 

7. Zgłoszenia kandydatów do Plebiscytu będą przyjmowane przez Organizatora od dnia 10 stycznia 2018 roku 

do dnia 10 lutego 2018 roku. Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. 

8. Formularze zgłoszeniowe wraz z uzasadnieniami i załącznikami, które nadesłane zostaną do Organizatora  

w celu rozstrzygnięcia konkursu pozostają  w dokumentacji plebiscytu i  nie podlegają zwrotowi. 

9. Po upływie terminu zgłaszania kandydatur do tytułu Rodzic Roku 2017 Jury wyłoni laureatów plebiscytu. 

10. Laureaci zostaną wybrani zgodnie z regulaminem Jury, w oparciu o uzyskaną liczbę punktów.  

11. Tytuł Rodzic Roku 2017 w ramach Regionalnego Plebiscytu  przyznany zostanie  jednemu  rodzicowi lub 

opiekunowi  prawnemu, który uzyska najwyższą ocenę Jury. 

12. Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas  II Regionalnej Gali Edukacji  

i Rodziny w dniu 05.03.2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. 

 

§6 

Nagroda w konkursie 

 

1. Nagroda w konkursie ufundowana zostanie przez Przewodniczącą Rady Powiatu . 

 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie. 

2. Informacja o zmianach niezwłocznie podana zostanie do wiadomości w sposób, w jaki  ogłoszony został 

Regulamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Konkurs wiedzy o rodzinie, zdrowiu i bezpieczeństwie 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Turniej obejmuje zagadnienia z wiedzy ogólnej na temat rodziny, zdrowia i bezpieczeństwa. 

2. Uczestnikami turnieju mogą być szkoły podstawowe (klasy VII i klasy gimnazjalne)  oraz szkoły po-

nadgimnazjalne. 

3. W skład  3- osobowej drużyny reprezentującej szkołę wchodzić będzie co najmniej dwóch reprezentan-

tów społeczności szkolnej ( uczeń, nauczyciel, rodzic, pracownik szkoły) oraz jeden specjalista/doradca 

z zakresu rodziny, zdrowia lub bezpieczeństwa, zaproszony przez reprezentację szkoły. Specjalistą mo-

że być np. pedagog, pielęgniarka, policjant, ratownik, strażak, prawnik itp. 

4. Zgłoszenia do turnieju dokonać należy do dnia 31 stycznia 2018r. wypełniając odpowiednio załącznik 

nr 1 do Regulaminu II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny.  

 

 

 

§2 

Przebieg turnieju 

 

1. Turniej odbędzie się dnia 05.03.2018 r., podczas II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. 

2. Turniej obejmować będzie trzy rundy, w których reprezentanci poszczególnych  szkół odpowiadać będą 

na pytania, korzystając z pomocy i głosów doradczych pozostałych członków drużyny. 

3. Zwycięży drużyna, która zgodnie z zasadami, zdobędzie najwyższą liczbę punktów. 

4. Za właściwe podsumowanie punktów odpowiedzialne będzie Jury, w skład  którego wejdzie 5 osób  

z grona pedagogicznego ZSPg w Drzewicy. 

 

§3 

Nagroda w turnieju 

 

1. Nagroda w turnieju ufundowana zostanie przez Starostę Powiatu . 

 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mają prawo przeprowadzić preselekcję, w formie, 

 o której poinformują uczestników nie później niż 3 dni przed konkursem. 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny. 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  

w II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny 

 

Zgłaszam udział: 

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

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

(nazwa placówki) 

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

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

(adres) 

 

w  II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny 

 

 

Deklaruję (proszę zaznaczyć właściwe): 

1) Zgłoszenie kandydata do plebiscytu Rodzic Roku 2017, 

2) Udział przedstawicieli szkoły w konkursie  z wiedzy ogólnej o rodzinie, zdrowiu i bezpieczeń-

stwie. W skład drużyny wchodzą ( imię, nazwisko, funkcja): 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

3) Udział przedstawicieli reprezentantów placówki w II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny, która 

odbędzie się w dniu 5 marca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy   

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu II Regionalnej Gali Edukacji  

i Rodziny oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

 

 

 

 

…………………………….……. 

Miejscowość i data 

…………………………….……. 

Podpis dyrektora/kierownika 

 



 
 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu  

II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny. 

 

KALENDARZ 

Regionalnego Plebiscytu Rodzic Roku 2017 

 

L.p. 
Termin  

wykonania czynności 
Opis czynności Uwagi 

1 do 10.01.2018 r. 
Ogłoszenie Regionalnego Plebiscytu Rodzic Roku 

2017. 

Opublikowanie informa-

cji o Plebiscycie na stro-

nach internetowych Or-

ganizatorów oraz w lo-

kalnej prasie.  

2 
od 10.01.2018 r. 

do 10.02.2018 r. 

Przyjmowanie kart zgłoszeń kandydatów do tytułu 

Rodzic Roku 2017. 
 

3 do 15.02.2018 r. Weryfikacja formalna zgłoszeń. 

Zgłoszenia zawierające 

braki formalne lub złożo-

ne z naruszeniem Regu-

laminu będą odrzucane.  

4 
od 16.02.2018 r. 

do 20.02.2018 r. 

Ocena merytoryczna zgłoszeń przez członków Jury 

Plebiscytu. 

Indywidualna ocena 

zgłoszeń, narada człon-

ków Jury Plebiscytu.  

5 do 05.03.2018 r. 
Rozstrzygnięcie Regionalnego Plebiscytu Rodzic 

Roku 2017, wręczenie nagród.  

Ogłoszenie wyników 

Plebiscytu oraz wręcze-

nie nagród  podczas II 

Regionalnej Gali Eduka-

cji i Rodziny 05.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu  

II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI 

do Regionalnego Plebiscytu Rodzic Roku 2017 

 

 

Zgłaszam udział rodzica lub opiekuna prawnego w Regionalnym Plebiscycie Rodzic Roku 2017: 

 

 

 

1. Dane osoby lub podmiotu zgłaszającego kandydata do udziału w Plebiscycie: 
 

imię i nazwisko/nazwa: ……………………..……………………..…………….………………….. 

adres zamieszkania/siedziba: …………………………...……..…………………………………….. 

adres e- mail: ……………………………………………………………….….……………………. 

tel.: …….………………………………………………………………………………………….…. 

2. Dane rodzica lub opiekuna prawnego zgłoszonego do udziału w Plebiscycie: 
 

imię i nazwisko: ……………………..……………………..……………………………………….. 

adres zamieszkania: …………………………...……...…….……………………………………….. 

adres e- mail: ……………………………………………………………….….……………………. 

tel.: …….………………………………………………………………………………………….…. 

Oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin Regionalnego Plebiscytu Rodzic Roku 2017.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przebiegu 

Plebiscytu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 nr 0 

poz. 922).  

 

 

 

 
………………………………… 

Miejscowość, data 
………………………………………………….. 

Czytelny podpis zgłaszającego  
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu  

II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny. 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI 

w ramach Regionalnego Plebiscytu Rodzic Roku 2017 

 

 

Oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin Regionalnego Plebiscytu Rodzic Roku 2017.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przebiegu 

Plebiscytu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 nr 0 

poz. 922) oraz publikację wizerunku ( w szczególności w prasie i na stronie internetowej). 

 

 

 

 
………………………………… 

Miejscowość, data 
………………………………………………….. 

Czytelny podpis kandydata  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu  

II Regionalnej Gali Edukacji i Rodziny 

 

OPIS DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI 

w ramach Regionalnego Plebiscytu Rodzic Roku 2017 

 

Opis nie może przekroczyć 200 słów 

 

 

1. Dlaczego zdecydowałeś się na zgłoszenie swojego rodzica / opiekuna prawnego do konkursu? 

2. Za co cenisz zgłoszonego rodzica lub opiekuna prawnego? 

3. Dlaczego opisana przez ciebie osoba jest wyjątkowa? 

4. Co w postępowaniu opisanej osoby zasługuje na szczególne uznanie? 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


