
Załącznik nr 5  

 

Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego 

w ramach Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” 

rok szkolny 2018/2019 

 

I. Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego na etapie rejestracji 

i zgłoszenia szkół: 

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie online 

formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Internetowego Systemu 

Konkursowego.  

2. Dokonując zgłoszenia za pośrednictwem modułu rejestracji, nauczyciel koordynujący 

udział szkoły w Konkursie (zwanego dalej: „Koordynatorem”) wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.  

3. Koordynator zgłasza do udziału w Konkursie konkretnych uczniów za pośrednictwem 

modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego. 

4. Moduł rejestracji zawiera imiona i nazwiska uczniów danej szkoły, którzy chcą 

przystąpić do Konkursu. Koordynator proszony jest również o wskazanie klasy, profilu 

oraz o udostępnienie informacji, czy danych uczeń bierze udział w Ogólnopolskim 

Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”.  

5. Podaniu danych uczniów towarzyszy wprowadzenie przez Koordynatora 

do Internetowego Systemu Konkursowego adresu mailowego rodzica/opiekuna prawnego 

każdego z uczniów. W momencie dodania adresu mailowego rodzica/opiekuna prawnego 

ucznia, Internetowy System Konkursowy wysyła do rodzica wiadomość email z linkiem 

do strony, za pośrednictwem której rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na udział 

ucznia/uczennicy w Konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

ucznia/uczennicy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna 

prawnego oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy. 

6. Rodzic/opiekun prawny ucznia nie ma obowiązku wyrażenia zgody na udział 

ucznia/uczennicy w Konkursie, zgody na przetwarzanie danych osobowych 

ucznia/uczennicy, zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna 



prawnego oraz zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy, a ww. zgody 

rodziców/opiekunów prawnych są dobrowolne, przy czym w przypadku ich nieudzielenia 

bądź późniejszego wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie 

danych dziecka, dziecko straci możliwość uczestniczenia w Konkursie. Nie wyrażenie 

zgody uniemożliwia bowiem udział ucznia/uczennicy w procedurze konkursowej. 

7. Po wysłaniu maila do rodzica/opiekuna prawnego, w Internetowym Systemie 

Konkursowym dostępna jest dla Koordynatora informacja o tym fakcie, wraz z datą 

i godziną wysłania maila. Informacja odnośnie udzielenia przez poszczególnych 

rodziców/opiekunów prawnych zgód jest na bieżąco widoczna w Internetowym Systemie 

Konkursowym dla Koordynatora. Za pośrednictwem Internetowego Systemu 

Konkursowego Koordynator ma również możliwość ponowienia wysyłki maila 

do rodziców/opiekunów prawnych poszczególnych uczniów.  

8. W ostatnim kroku rejestracji online, Internetowy System Konkursowy umożliwia 

wygenerowanie formularza zgłoszeniowego szkoły. Wygenerowanie formularza 

zgłoszeniowego szkoły powinno nastąpić dopiero po uzyskaniu zgód poszczególnych 

rodziców/opiekunów prawnych, aby zgłoszenie szkoły obejmowało jedynie imiona 

i nazwiska uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie wyrazili stosowne zgody. 

9. Formularz zgłoszeniowy szkoły po wygenerowaniu z Internetowego Systemu 

Konkursowego powinien zostać wydrukowany i opatrzony pieczęcią szkoły oraz 

podpisem dyrektora szkoły. Podpisany dokument powinien następnie zostać przesłany 

bezpośrednio on-line do Internetowego Systemu Konkursowego. 

10. W terminie określonym w harmonogramie, Koordynator za pośrednictwem 

Internetowego Systemu Konkursowego otrzymuje informację o wyniku procesu 

weryfikacji. 

 

II. Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego odnośnie wyboru terminu 

przeprowadzenia I etapu Konkursu 

1. Koordynatorzy dokonują wyboru terminu przeprowadzenia I etapu – szkolnego w ich 

szkole spośród terminów dostępnych w Internetowym Systemie Konkursowym. 

2. Koordynatorzy otrzymują za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego 

indywidualne dane do logowania do systemu dla poszczególnych uczniów, zgłoszonych 

uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Koordynatorzy przekazują każdemu 

z zakwalifikowanych uczniów właściwe dane. 

 



III. Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego na I etapie Konkursu: 

1. W wybranym przez Koordynatora terminie, w Internetowym Systemie Konkursowym 

zostaną udostępnione szkole zadania konkursowe.  

2. Dostęp do zadań konkursowych dla uczniów jest możliwy wyłącznie on-line 

po uprzednim zalogowaniu przy użyciu indywidualnych danych do logowania. 

3. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut. Po tym czasie, 

Internetowy System Konkursowy wstrzyma możliwość dostępu dla uczniów 

i koordynatorów. 

4. W terminie określonym w harmonogramie Konkursu, za pośrednictwem Internetowego 

Systemu Konkursowego Koordynator jest powiadamiany o liście laureatów I etapu  

szkolnego z danej szkoły oraz o wynikach uzyskanych przez wszystkich uczniów danej 

szkoły. 

 

 

IV. Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego na II etapie Konkursu: 

1. W terminie przeprowadzenia etapu powiatowego, w Internetowym Systemie 

Konkursowym zostaną udostępnione uczniom zadania konkursowe. 

2.  Dostęp do zadań konkursowych dla uczniów jest możliwy wyłącznie on-line 

po uprzednim zalogowaniu przy użyciu indywidualnych danych do logowania, nadanych 

przed I etapem – szkolnym Konkursu. 

3. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut. Po tym czasie, 

Internetowy System Konkursowy wstrzyma możliwość dostępu dla uczniów. 

4. W terminie określonym w harmonogramie Konkursu, za pośrednictwem Internetowego 

Systemu Konkursowego Koordynator jest powiadamiany o liście laureatów II etapu  

powiatowego z danej szkoły oraz o wynikach uzyskanych przez wszystkich uczniów 

danej szkoły. 


