
Regulamin Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia (dalej: „Olimpiada”) jest 
Fundacja na rzecz Praw Ucznia z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 
Poznań (KRS: 0000814229), zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Olimpiady jest upowszechnienie wiedzy na temat praw ucznia wśród uczniów. 

3. Olimpiada organizowana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji 
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2020 poz. 1036; zwanego 
dalej „Rozporządzeniem”). 

4. Komitet Główny Olimpiady został powołany Aktem Powołania Komitetu Głównego 
Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia, który wszedł w życie 20 czerwca 2020 r. 

5. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych (zwanych dalej: 
„Uczestnikami”) w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe 
(Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.). 

6. Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 

7. Zakres przedmiotowy Olimpiady obejmuje zagadnienia dotyczące praw ucznia; 
szczegółową literaturę określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

8. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Olimpiadzie, w tym 
kosztów dojazdu i korespondencji. 

9. Regulamin Olimpiady wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 
Organizatora: www.prawaucznia.pl (dalej: „strona internetowa Organizatora”). 

Udział w Olimpiadzie 

§ 2 

1. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie i uczennice publicznych 
i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, lecz nie mogą być oni i one 
rodzeństwem, osobami przysposobionymi, zstępnymi do drugiego stopnia włącznie 
członków organów statutowych lub wolontariuszami/wolontariuszkami Fundacji 
na rzecz Praw Ucznia. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć także osoby uczące się 
w szkołach podstawowych, w szczególności realizujące indywidualny program lub tok 
nauki, rekomendowane przez szkołę. 

2. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny, a nikt nie może być zmuszany do wzięcia 
w niej udziału. 



3. Zgłoszenia Uczestników do Olimpiady dokonuje Dyrektor szkoły, jego zastępca 
lub osoba przez niego wskazana, przesyłając formularz zgłoszeniowy w formie 
elektronicznej (treść formularza stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) do Fundacji 
na rzecz Praw Ucznia, na jej adres e-mail olimpiada@prawaucznia.pl, w terminie 
do 10 października 2022 r. do godziny 15:00. 

4. Niepełnoletni uczniowie chcący wziąć udział w Olimpiadzie muszą dostarczyć osobie 
zgłaszającej Uczestników do Olimpiady pisemne oświadczenie ich rodziców/
opiekunów prawnych o zgodzie na udział Uczestnika w Olimpiadzie oraz o akceptacji 
Regulaminu Olimpiady, a także o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (Załącznik nr 3 do Regulaminu). 

5. Pełnoletni uczniowie chcący wziąć udział w Olimpiadzie muszą dostarczyć osobie 
zgłaszającej Uczestników do Olimpiady podpisane przez siebie oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 4 (Załącznik nr 4 do Regulaminu). 

6. Dokumentację, o której mowa w ust. 3, 4 i 5 przechowuje osoba zgłaszająca 
Uczestników do Olimpiady i udostępnia ją Organizatorowi na jego żądanie. 

7. Uczniowie przystępujący do Olimpiady podczas każdego etapu są obowiązani okazać 
ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

8. Niestawienie się Uczestnika na pierwszy i trzeci etap Olimpiady lub spóźnienie się 
o więcej niż 10 minut pozbawia Uczestnika możliwości uczestniczenia 
w Olimpiadzie. W przypadku spóźnienia Uczestnik za zgodą osoby nadzorującej może 
być dopuszczony do Olimpiady, ale bez wydłużenia przysługującego mu czasu. 

9. W czasie trwania pierwszego i trzeciego etapu Olimpiady Uczestnicy nie mogą 
opuszczać sali, w której jest ona przeprowadzana. Osoba nadzorująca może zezwolić, 
w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 
wykluczających możliwość kontaktowania się Uczestnika z innymi osobami (nie 
dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej). 

10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy Uczestnika na którymkolwiek 
etapie lub zakłócania prawidłowego przebiegu Olimpiady osoba nadzorująca lub 
Organizator podejmuje decyzję o przerwaniu udziału tego Uczestnika w Olimpiadzie 
i unieważnia jego pracę. Fakt ten odnotowuje w protokole. 

11. Osoby nadzorujące pierwszy i trzeci etap Olimpiady nie mogą udzielać Uczestnikom 
żadnych wyjaśnień dotyczących pytań ani komentować ich podczas trwania testu. 

12. Na każdym etapie Olimpiady zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się 
Olimpiada, podręczników, książek oraz wszelkich urządzeń elektronicznych 
umożliwiających komunikację, z wyłączeniem urządzeń medycznych. 

13. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla poszczególnych etapów 
Olimpiady, nawet w przypadku przedstawienia przez Uczestnika Konkursu 
zaświadczenia lekarskiego. 



Organizacja etapów Konkursu 

§ 3 

1. Etap pierwszy Olimpiady przeprowadzany jest w szkole, do której uczęszcza 
Uczestnik, w miejscu wyznaczonym przez osobę zgłaszającą, 12 października 2022 r. 
o godzinie 10:00. Pytania do testu zostaną przygotowane przez Komitet Główny 
oraz współpracujących z Organizatorem pracowników naukowych będących 
ekspertami w dziedzinie praw dziecka lub ucznia. Nazwiska osób przygotowujących 
pytania nie mogą zostać ujawnione przed dniem etapu ogólnopolskiego Olimpiady. 

2. Etap pierwszy polega na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru, w którym 
co najmniej jedna odpowiedź jest poprawna. Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 
minut. 

3. Za przeprowadzenie etapu szkolnego Olimpiady odpowiada Dyrektor szkoły, który 
powołuje szkolną komisję konkursową (czuwającą nad prawidłowym przebiegiem 
etapu pierwszego) oraz zapewnia warunki materialno-techniczne dla przeprowadzenia 
etapu szkolnego. 

4. Do etapu szkolnego może przystąpić każdy zgłoszony Uczestnik. 

5. Testy dostarczane są na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do 11 października 2022 
r. do godziny 23:59. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z testem 
do 12 października 2021 r. do godziny 8:00 szkoła jest zobowiązana skontaktować się 
z Organizatorem. 

6. Szkoła drukuje tyle testów, ile uczniów i uczennic zgłoszonych do I etapu Olimpiady. 

7. Wraz z testem Organizator w wiadomości e-mail przesyła klucz odpowiedzi do testu. 
Otwieranie pliku z kluczem odpowiedzi przed zakończeniem pisania testu w szkole 
jest zakazane. W przypadku złamania zakazu Organizator podejmie decyzję 
o dyskwalifikacji szkoły (tj. wszystkich Uczestników uczęszczających do tejże 
szkoły). 

8. Komitet Główny zastrzega sobie możliwość nadzoru nad przebiegiem etapu 
pierwszego Konkursu. 

9. Szkolna komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu etapu pierwszego 
Olimpiady, którego treść stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu. 

10. Protokół, o którym mowa w ust. 9, a także testy wszystkich Uczestników muszą 
zostać wysłane Komitetowi Głównemu (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) 
do 28 października 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego. Ponadto protokół 
w formie elektronicznej (w możliwym do edycji pliku .pdf niezawierającym żadnych 
podpisów) należy przesłać na adres elektroniczny Komitetu Głównego. 



11. Komitet Główny, zweryfikowawszy protokoły i nadesłane testy, kwalifikuje od 80 do 
100 Uczestników z najwyższym wynikiem punktowym. Wynik punktowy ostatniego 
Uczestnika, który przeszedł do etapu wojewódzkiego, stanowi próg punktowy 
konieczny do awansu. 

12. Decyzje szkolnej komisji konkursowej, Komitetu Głównego i Organizatora 
są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

13. Wyniki Uczestników etapu szkolnego Olimpiady z danej szkoły zostaną przesłane na 
jej adres e-mail podany w zgłoszeniu. Ponadto lista Uczestników zakwalifikowanych 
do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora do 
18 listopada 2022 r. 

§ 4 

1. Uczestnikami drugiego etapu Olimpiady są osoby zakwalifikowane w etapie 
pierwszym. 

2. Etap wojewódzki polega na napisaniu pracy pisemnej albo przygotowaniu nagrania 
wideo na temat: „Prawa i obowiązki osób uczących się — równe sobie czy jedne 
ważniejsze od drugich?”. 

3. Prace pisemne oraz materiały wideo muszą być przygotowane w języku polskim. 

4. Do Olimpiady mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne, samodzielne, 
niepublikowane wcześniej prace lub materiały. Objętość pracy pisemnej nie może 
przekroczyć 1500 słów (wraz z bibliografią, przypisami, stroną tytułową, nagłówkami 
i numerami stron, jeśli są). Materiały wideo z kolei nie mogą być dłuższe niż 
3 minuty. 

5. Pracę lub materiał przesyłają szkoły, do których uczęszczają uczestnicy etapu 
wojewódzkiego, drogą elektroniczną na adres Komitetu Głównego — 
olimpiada@prawaucznia.pl. Praca pisemna musi zostać przygotowana w formacie pdf 
(i przesłana jako załącznik do wiadomości e-mail), a materiał wideo wgrany do 
serwisu YouTube.com (w tym przypadku szkoła przesyła w wiadomości e-mail link do 
filmu, który musi być publiczny, a w jego tytule musi znajdować się imię i nazwisko 
oraz nazwa szkoły uczestnika). Pracę lub materiał należy dostarczyć Komitetowi 
Głównemu do 16 grudnia 2022 r. do godziny 23:59. Decyduje data i godzina wpływu 
na skrzynkę elektroniczną Komitetu Głównego. Szkoły, przesyłając pracę lub 
materiał, oświadczają, że jest on dziełem oryginalnym, samodzielnym 
i niepublikowanym wcześniej. Praca lub materiał niespełniająca warunków 
formalnych lub merytorycznych, lub zgłoszona po terminie nie będzie brana pod 
uwagę, o czym Komitet Główny szkołę poinformuje. 

6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z dobranych przez Komitet 
Główny osób. Skład Komisji nie może zostać ujawniony przed dniem etapu 
ogólnopolskiego Olimpiady. 



7. Prace pisemne będą oceniane ze względu na: poprawność merytoryczną, sposób 
argumentacji i formułowania własnych opinii, a także poprawność językową wraz 
z odpowiednim, zgodnym z zasadami składem tekstu (wraz z poprawnym 
sporządzeniem bibliografii oraz przypisów). Materiały wideo będą oceniane 
ze względu na: poprawność merytoryczną, sposób argumentacji i formułowania 
własnych opinii, a także sposób przekazu informacji (przygotowania materiału). 

8. Ocena pracy w ramach każdego kryterium, o którym mowa w ust. 7, dokonywana 
będzie w skali od 0 do 10 punktów. Następnie zsumowane zostaną oceny za każde 
z trzech kryteriów. 

9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwoływalne. 

10. Wynikiem etapu wojewódzkiego Uczestnika jest suma zdobytych przez niego 
punktów w ramach etapu pierwszego i drugiego. 

11. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się po 1 Uczestniku z każdego województwa, 
który uzyskał najwyższy wynik punktowy w danym województwie, a także 
Uczestnicy, którzy otrzymali najwyższy wynik w skali kraju w liczbie takiej, 
by łączna liczba finalistów wyniosła 30. Warunkiem kwalifikacji jest wzięcie udziału  
(przesłanie pracy) w drugim etapie Olimpiady. 

12. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną udostępnione na stronie internetowej 
Organizatora do 22 stycznia 2023 r. Organizator przekaże także informację 
o kwalifikacji do etapu ogólnopolskiego szkołom, do których uczęszczają Uczestnicy 
trzeciego etapu. 

13. Prace pisemne sporządzone w ramach etapu wojewódzkiego nie stanowią informacji 
publicznej. 

§ 5 

1. Uczestnikami etapu ogólnopolskiego Olimpiady są osoby zakwalifikowane w etapie 
drugim. 

2. Trzeci etap zostanie przeprowadzony 15 marca 2023 r. Formę (zdalną albo 
stacjonarną), miejsce przeprowadzenia etapu trzeciego, godzinę jego rozpoczęcia oraz 
harmonogram Organizator przekaże wraz z wynikami etapu drugiego. 

3. Etap ogólnopolski składa się z odpowiedzi ustnej na 2 pytania: jedno dotyczące teorii 
praw ucznia, drugie opierające się o rozwiązanie praktycznego kazusu. Zakres 
przedmiotowy finału określa właściwy załącznik do Regulaminu Olimpiady dotyczący 
literatury obowiązującej na Olimpiadzie. Na łączną odpowiedź na oba pytania 
przeznacza się 10 minut. Uczestnik dowolnie dzieli ten czas i każdemu pytaniu 
poświęca taki jego odsetek, jaki uzna za stosowny. Nie przewiduje się czasu na 
przygotowanie odpowiedzi przed jej wygłoszeniem. 



4. Na pytania odpowiada się przed Komisją Egzaminacyjną składającą się z co najmniej 
5 osób (jej skład powołuje Komitet Główny). W celu zapewnienia sprawiedliwości 
oceny wypowiedzi ustnej każdy i każda odpowiada przed jedną i tą samą komisją. 

5. Finalistą zostanie każdy Uczestnik trzeciego etapu, który przystąpi do testu. 
Laureatami natomiast pierwsze 5 osób — zgodnie z rankingiem ustalonym przez 
Komisję Egzaminacyjną. 

6. Decyzje Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne i nieodwoływalne. 

7. Do przebiegu etapu trzeciego stosuje się przepisy § 3. 

8. Rozstrzygnięcie Olimpiady i ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia. 
Wręczone zostaną także nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów, a także 
pieniężne dla laureatów, w przypadku ich przewidzenia. 

Dane osobowe 

§ 6 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Fundacja 
na rzecz Praw Ucznia z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 
w rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Z administratorem danych osobowych skontaktować się można za pośrednictwem 
adresu e-mail: kontakt@prawaucznia.pl 

3. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane w celu organizacji 
i przeprowadzenia Olimpiady oraz informowania o niektórych działaniach 
Organizatora. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału 
w Olimpiadzie. 

5. Uczestnikowi podającemu swoje dane osobowe przysługuje prawo do ich treści oraz 
(z zastrzeżeniem przepisów prawa) do: sprostowania udostępnionych danych, 
usunięcia ich, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia ich, wniesienia sprzeciwu, 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane: imię i nazwisko, data 
urodzenia, nazwa i adres szkoły, klasa, numer legitymacji szkolnej, adres e-mail. 

7. Od laureatów Konkursu Organizator może zebrać ponadto następujące dane: adres 
do korespondencji, identyfikator podatkowy (PESEL), nazwa i adres właściwego 
urzędu skarbowego, numer konta bankowego. 



8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych 
Osobowych. 

9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, a także nazwy szkoły, 
do której uczęszcza, w celu informowania o wynikach Konkursu. 

10. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 
udostępnienia wynikającego z przepisów prawa. 

11. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas działania Organizatora. Nie będą 
jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Olimpiady, 
a w przypadku konfliktu pomiędzy informacjami zawartymi w materiałach 
promocyjnych i reklamowych a Regulaminem, decydują postanowienia Regulaminu. 

2. Regulamin może zostać przez Organizatora zmieniony z inicjatywy Komitetu 
Głównego, lecz musi on o tym poinformować na swojej stronie internetowej. 



Załącznik nr 1 

Literatura obowiązująca w Olimpiadzie 

1. Rzecznik Praw Dziecka, Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

2. Rzecznik Praw Dziecka, Prawa Dziecka. Dokumenty Rady Europy. 

3. Prawo Dziecka do Nauki [w:] Rzecznik Praw Dziecka, Prawa Dziecka. Dokumenty 
Unii Europejskiej, t. 2. 

4. Śliwerski B., Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa 2017. 

5. Wolanin M., Prawa ucznia, Kraków 2020. 

6. Wolanin M., Obowiązki ucznia, Kraków 2021. 

7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.). 

8. Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526). 

9. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 
poz. 1359). 

10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022  
poz. 1700). 

11. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915 ze zm.). 

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.). 

Do Uczestnika należy wyodrębnienie z ww. literatury i aktów prawnych jednostek 
redakcyjnych tekstu dotyczących praw ucznia. 



Załącznik nr 2 

Formularz zgłoszeniowy 

Zgłaszam następującą szkołę do Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia: 

Nazwa szkoły: 

Adres szkoły: 

Numer telefonu szkoły: 

E-mail szkoły: 

Zgłaszam do Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia następujących Uczestników: 

Formularz ten w formie elektronicznej (pliku PDF możliwego do edycji, 
bez jakichkolwiek podpisów) należy przesłać ze wskazanego wyżej adresu e-mail szkoły 
na adres olimpiada@prawaucznia.pl w terminie do 10 października 2022 r. do godziny 
15:00. Osoba zgłaszająca szkołę ma ponadto obowiązek przechowywać plik z formularzem 
zgłoszeniowym (bądź wydrukować go i przechowywać dokument), a także udostępniać go na 
żądanie Organizatora (wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych). Osoba 
zgłaszająca, przesyłając zgłoszenie, oświadcza, że zgodami tymi dysponuje.  

Lp.
Imię  

i nazwisko Klasa
Data 

urodzenia

Numer 
legitymacji 

szkolnej

Nauczyciel 
(opiekun)

Adres  
e-mail 

uczestnika

1.

2.

…



Załącznik nr 3 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* niepełnoletniego Uczestnika  
Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………… (imię 
i nazwisko), ucznia/uczennicy* ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa i adres szkoły) w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Ucznia. 

Oświadczam, że akceptuję Regulamin Olimpiady. 

Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz Praw 
Ucznia, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, a skontaktować się z inspektorem ochrony 
danych osobowych można poprzez adres e-mail: kontakt@prawaucznia.pl. Przetwarzanie 
danych osobowych będzie odbyć się na podstawie Pani/Pana* zgody, a podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Nie będą one 
jednak udostępniane podmiotom zewnętrznym (z wyjątkiem udostępnienia wynikającego 
z przepisów prawa) ani poddawane profilowaniu czy przetwarzane w sposób 
zanonimizowany. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone na czas działania Fundacji 
na rzecz Praw Ucznia i przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz 
informowania o niektórych działaniach Organizatora. Przysługuje jednak prawo do wycofania 
zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem, a także do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia 
(w zakresie wynikającym z przepisów), jak również ograniczenia przetwarzania. Ponadto 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia. 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego* i data 

* Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 4 

Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia 

Ja, …………………………………………… (imię i nazwisko), uczeń/uczennica*: 
………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………… (nazwa i adres szkoły), 
oświadczam, że akceptuję Regulamin Olimpiady. 

Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz Praw 
Ucznia, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, a skontaktować się z inspektorem ochrony 
danych osobowych można poprzez adres e-mail: kontakt@prawaucznia.pl. Przetwarzanie 
danych osobowych będzie odbyć się na podstawie Pani/Pana* zgody, a podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Nie będą one 
jednak udostępniane podmiotom zewnętrznym (z wyjątkiem udostępnienia wynikającego 
z przepisów prawa) ani poddawane profilowaniu czy przetwarzane w sposób 
zanonimizowany. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone na czas działania Fundacji 
na rzecz Praw Ucznia i przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz 
informowania o niektórych działaniach Organizatora. Przysługuje jednak prawo do wycofania 
zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem, a także do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia 
(w zakresie wynikającym z przepisów), jak również ograniczenia przetwarzania. Ponadto 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację na rzecz Praw Ucznia. 

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

Podpis i data 

* Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 5 

Protokół z etapu szkolnego 

Szkolna komisja konkursowa Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia powołana 
w szkole .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły) w dniu 12 października 2022 r. przeprowadziła etap szkolny 
Olimpiady, w którym wzięło udział …………. uczniów i uczennic. Test rozpoczął się 
o godzinie …………., a zakończył o ………….. 

Oto wyniki punktowe Uczestników: 

Uwagi o przebiegu Konkursu: 

Pieczęć szkoły    Podpis Dyrektora              Podpis osoby zgłaszającej 

Protokół w formacie pdf (edytowalnym, bez żadnych podpisów) należy przesłać na adres 
elektroniczny olimpiada@prawaucznia.pl do 28 października 2022 r. Ponadto wydrukowany 
protokół wraz z podpisami i pieczęcią należy wysłać Komitetowi Głównemu (adres 
do korespondencji: Fundacja na rzecz Praw Ucznia, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań) 
do 28 października 2022 r. Do papierowego protokołu należy dołączyć testy wszystkich 
Uczestników. Decyduje data stempla pocztowego.
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