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REGULAMIN KONKURSU 

„VLOGUJ PRZYSZŁOŚĆ!  

Internetowe Dzienniki Przyszłości”  

 

TEMAT I CELE KONKURSU 

§ 1 

1. Konkurs związany jest z zajęciami pozalekcyjnymi realizowanymi w szkołach, w ramach Projektu 

„Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze 

optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych” (RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16), zwanego 

dalej Projektem, a w szczególności z zajęciami rozwojowymi „Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze” 

oraz „Talenty z Pasją”, których tematyka obejmowała zagadnienia takiej jak: pomysł na biznes, 

gospodarkę rynkową, zawody przyszłości, lokalna gospodarka, kierunki kształcenia zawodowego. 

2. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych 1002 uczniów na terenie 80 

szkół oraz 21 gmin MOF poprzez indywidualne podejście do uczniów zdolnych, ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost świadomości i umiejętności 4000 uczniów w dokonywaniu 

właściwych wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej, dzięki wszechstronnemu i 

zindywidualizowanemu wsparciu doradczemu oraz polepszeniu jakości procesu nauczania i 

warunków poprzez podwyższenie wiedzy, kompetencji 391 nauczycieli, pedagogów i 

doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych. 

3. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów na tematy przedsiębiorczości i 

skierowanie ich uwagi na zmiany w gospodarce związane rozwojem technologii i przemianami 

kulturowymi oraz wiążące się z tymi zmianami potrzeby, wymagania, cechy przyszłych 

uczestników rynku pracy.  

4. Zadaniem uczniów jest zespołowe (maksymalnie 3-osobowe zespoły pod opieką jednego 

nauczyciela – Opiekuna Zajęć Rozwojowych) przygotowanie i przekazanie, zgodnie ze 

szczegółowymi wytycznymi, pracy konkursowej w postaci maksymalnie 2-minutowego filmu w 

jednej z pięciu kategorii opisanych w § 3 ust. 2. Mając podstawy nabyte na zajęciach 

dodatkowych lub poprzez samodzielne zgłębienie danego tematu, uczniowie analizują postęp 

technologiczny, naukowy, komunikacyjny, ekonomiczny, gospodarczy i przedstawią własny 

pomysł na to, jak zmieni się funkcjonowanie otaczającego nas świata oraz pewnych jego 

mechanizmów w ciągu następnych 20 lat w odniesieniu do wybranej tematyki. Forma 

interpretacji jest dowolna. Ostatecznie musi być jednak dostarczona w postaci nagrania i 

krótkiego opisu. 

5. Projekt powinien zawierać perspektywiczne wykorzystanie wiedzy na temat zmian zachodzących 

na płaszczyźnie gospodarki, edukacji, prowadzenia biznesu połączone z kreatywnością i 

wyobraźnią uczestników.  

6. W ramach przygotowania do konkursu, uczniowie i uczennice biorą udział w zajęciach  

pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu,  w celu zrozumienia tematyki konkursu. 
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

§ 2 

1. Organizatorami konkursu są Miasto Poznań i Narodowe Forum Doradztwa Kariery. Wykonawcą 

czynności związanych z organizacją i realizacją konkursu na zlecenie Organizatora jest Fundacja 

Rozwoju Talentów, zwana dalej Fundacją. 

2. Konkurs kierowany jest przez Organizatorów do 80 szkół i 21 gmin z terytorium Wielkopolski, 

wskazanych w załączniku 1 do regulaminu. 

3. Konkurs odbędzie się w 2 edycjach w roku szkolnym 2018/2019. Pierwsza edycja trwa od 

października 2018 r. do 10 stycznia 2019, druga edycja od lutego 2019 do czerwca 2019 roku, 

zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu. 

4. Informacje o Konkursie, w tym szczegółowe terminy poszczególnych edycji Konkursu, będą 

publikowane na stronie internetowej: www.FundacjaRozwojuTalentow.pl (zwanej dalej Stroną 

Fundacji) oraz na stronie www.uzp.poznan.pl (zwanej dalej Stroną Projektu) 

5. Bieżąca komunikacja Konkursu będzie się odbywała poprzez profil Fundacji na facebooku: 

https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuTalentow (zwany dalej Profilem Fundacji). 

6. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: info@FundacjaRozwojuTalentow.pl 

(zwany dalej Mailem Fundacji). 

§ 3 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników projektu wskazanego w § 1 ust. 1, w szczególności 

uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII oraz uczniów III klas szkół gimnazjalnych (oddziałów 

gimnazjalnych) w szkołach, o których mowa w § 2 ust. 2, (zwanych dalej Uczestnikami Konkursu) 

2. Konkurs jest organizowany w pięciu kategoriach tematycznych, opisanych na Stronie Fundacji 

oraz Stronie Projektu: 

I. Mój POMYSŁ NA BIZNES PRZYSZŁOŚCI 

II. Mój POMYSŁ NA RYNEK PRZYSZŁOŚCI 

III. Mój ZAWÓD W PRZYSZŁOŚCI 

IV. Moje CV i ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W PRZYSZŁOŚCI 

V. LEKCJA PRZYSZŁOŚCI 

3. W konkursie biorą udział Zespoły złożone z maksymalnie trzech uczniów (zwanych dalej 

Członkami Zespołu) oraz nauczyciela realizującego zajęcia rozwojowe (Kreatywne Grupy 

Przedsiębiorcze oraz/lub Talenty z Pasją. Członkowie zespołów muszą pochodzić z jednej szkoły. 

4. Konkurs podzielony jest na trzy etapy: szkolny, gminny i regionalny. W każdym z nich obowiązuje 

inny system wybierania najlepszych prac.  

5. Konkurs realizowany jest z zastosowaniem Internetu, z wykorzystaniem Platformy e-

Kompetencji MOF (zwanej dalej: „Platformą Konkursową”). 

http://www.uzp.poznan.pl/


 

 

 

 

 

 
Uczeń z Pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 

Stara nazwa projektu: Gimnazjalista z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 
Biuro projektu, ul. Promyk 4, 60-393 Poznań, biuro@uzp.poznan.pl, tel. 61 225 51 80, www.uzp.poznan.pl 

St
ro

n
a 

3
 

6. Rejestracja Zespołów będzie odbywała się poprzez Platformę Konkursową, gdzie Opiekunowie 

rejestrują swoje Zespoły, podając dane osobowe uczestników oraz dołączając pracę (plik 

multimedialny) przygotowaną zgodnie z regulaminem konkursu. 

7. Każdy z zespołów może przysłać maksymalnie 5 prac konkursowych, po jednej do każdej 

kategorii. Praca powinna zostać zamieszczona w serwisie YouTube, a na Platformie Konkursowej 

powinien zostać umieszczony link umożliwiający jej wyświetlenie. Obejrzenie pracy powinno być 

możliwe bez konieczności logowania. Film powinien być dostępny publicznie dla wszystkich 

użytkowników sieci, również po zakończeniu konkursu. 

8. Nie ma ograniczeń co do liczby zespołów z danej szkoły na etapie szkolnym.  

9. Jeden opiekun może opiekować się jednocześnie kilkoma zespołami. 

10. W każdej edycji Konkursu, zostaną przyznane 3 nagrody w każdej z 5 kategorii konkursu opisane 

w § 7 ust. 4-6.  

 

DANE OSOBOWE / KLAUZULA INFORMACYJNA 

§ 4 

1. Przesyłając pracę konkursową, Opiekun zespołu oraz wszyscy Członkowie Zespołu wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. 

2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

W przypadku członków Zespołu, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich 

opiekunowie prawni. Uzyskanie zgód od wszystkich Członków Zespołu oraz opiekunów 

prawnych należy do Opiekuna zespołu. Dane osobowe Członków Zespołu i Opiekuna będą 

przetwarzane wyłącznie w celach realizacji Konkursu i Projektu, zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 

2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t. j., z późn. zm.) oraz 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). 

3. Administratorami danych osobowych są Organizatorzy. 

4. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie. 

5. Podanie przez uczestników danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale przy tym 

niezbędne do udziału w konkursie. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów. 

6. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
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7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

§ 5 

1. Praca konkursowa (zwana w dalszej części Pracą konkursową lub filmem) – aby spełnić wymogi 

formalne – musi posiadać następującą formę: 

1) filmu trwającego do 2 minut; 

2) być umieszczona na YouTube 

3) link do pracy musi zostać umieszczony na Platformie Konkursowej dostępnej na Stronie 

Fundacji oraz Stronie Projektu 

4) oprócz zawartego w formularzu zgłoszeniowym opisu projektu i członków zespołu wraz z 

opiekunem, koniecznie należy umieścić drugi opis pod filmem. Ten opis powinien 

wyglądać następująco: „TYTUŁ FILMU + KATEGORIA KONKURSU; Nasz film bierze udział 

w konkursie VLOGUJ PRZYSZŁOŚĆ. Internetowe Dzienniki Przyszłości.; Autorzy: [należy 

wpisać: nazwę Zespołu i nazwę szkoły]” 

2. Przy ocenie Prac konkursowych, na etapie szkolnym, Opiekun musi potwierdzić zgodność pracy z 

regulaminem konkursu. Ma także prawo do pozostawienia na Platformie Konkursowej, krótkiego 

opisu oddanej pracy lub pozostawienia informacji dotyczącej współpracy Zespołu. 

3. Zgłoszone prace zostaną zebrane w serwisie YouTube, w jednym miejscu, w odpowiednich 

kategoriach tematycznych. W czasie trwania I etapu konkursu, filmy będą oceniane na zasadzie 

plebiscytu poprzez pomiar liczby polubień. 

4. Trzy filmy z każdej kategorii, posiadające największą liczbę polubień, wezmą udział w etapie 

regionalnym konkursu. Prace konkursowe, na etapie regionalnym, będą oceniane przez 

specjalnie powołaną Kapitułę Konkursu MOF, składającą się z co najmniej 4 osób (zwaną dalej: 

„Jury Konkursu”). Jury Konkursu wytypuje miejsca, które zajmą trzy, uprzednio wybrane, 

najlepsze zespoły w z każdej kategorii, zwane dalej Finalistami. 

5. Przy ocenie prac, na etapie regionalnym, będzie brana pod uwagę w szczególności: 

1) zgodność filmu z tematem konkursu i wybraną kategorią 

2) wartość merytoryczna projektu - ocena wykorzystania wiedzy w filmie 

3) jasna i logiczna struktura filmu - ocena spotu  

4) estetyka pracy 

5) pomysłowość oraz idea przedstawienia wizji  

6) współpraca w zespole  

6. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. Wszelkie uzasadnione podejrzenia popełnienia oszustwa czy niezgodne z zasadami regulaminu 

próby wygrania konkursu mogą skutkować dyskwalifikacją Zespołu.  

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich 

częściowej lub całościowej publikacji. 

9. Prace konkursowe lub ich fragmenty mogą być prezentowane przez Organizatorów w 

publikacjach internetowych oraz w telewizji. 
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10. Rejestracja pracy konkursowej na Platformie Konkursu oznacza wyrażenie przez Członków 

Zespołu i Opiekuna zgody na jej nieodpłatną publikację. 

11. Wszystkie treści zawarte w filmie w czasie przekraczającym 2 minuty nie będą brane pod uwagę 

przy ocenie filmu. 

TERMINARZ KONKURSU 

§ 6 

1. Terminarz I edycji konkursu: 

1) ETAP SZKOLNY 

a) Do 15 listopada 2018 r. (włącznie) publikacja filmu na portalu YouTube i rejestra-

cja Zespołu na Platformie Konkursowej. Rejestracji na Platformie Konkursowej do-

konuje Opiekun realizujący zajęcia rozwojowe (Kreatywne Grupy Przedsiębior-

cze/Talenty z Pasją). Podczas rejestracji zespołu Opiekun zespołu dokonuje zgod-

ności pracy z obowiązującym Regulaminem i krótko opiniuje pracę zespołu. 

2) ETAP GMINNY: 

a) Do 25 listopada 2018 r. zebranie wszystkich prac konkursowych i podzielenie ich 

według kategorii tematycznych na portalu YouTube, a następnie uporządkowanie 

ich w kolejności alfabetycznej według podanych przez uczestników tytułów fil-

mów.  

b) Do 9 grudnia 2018 r. głosowanie na najlepsze filmy poprzez zbieranie polubień. 

c) Do 12 grudnia 2018 r. podsumowanie wyników i przekazanie 3 prac o największej 

liczby polubień w danej kategorii do Jury Konkursu. 

3) ETAP REGIONALNY: 

a) Do 20 grudnia 2018 r. ocena prac przez Jury Konkursu poprzez formularze online 

(wybór miejsc 1-3 w każdej kategorii) i napisanie uzasadnienia dla swojego wybo-

ru. 

2. Finaliści (zarówno Członkowie Zespołów jak i Opiekunowie) zostaną zaproszeni na uroczystą 

galę, podczas której zostaną ogłoszone wyniki, przyznane nagrody i wręczone pamiątkowe 

dyplomy. Gala zostanie połączona z warsztatami. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 

10 stycznia 2018 r. w Tarnowie Podgórnym, w okolicach Poznania. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów. O ewentualnych zmianach 

terminów Organizatorzy poinformują na Stronie i Profilu Fundacji.  

4. Terminarz II edycji konkursu zostanie ogłoszony na Stronie Fundacji oraz na Stornie Projektu do 

dnia 31 stycznia 2019 roku. 

NAGRODY 

§ 7 

1. Finaliści zostaną zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się w Poznaniu 

lub w okolicach Poznania , dla I edycji konkursu - w styczniu 2019 r., dla II edycji konkursu – w 

czerwcu 2019 roku. 
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2. Gala zostanie połączona z warsztatami, po których wręczone zostaną certyfikaty. Dla Członków 

Zespołów odbędą się warsztaty z YouTube’rem, a Opiekunowie zostaną zaproszeni na warsztaty 

z zakresu kreowania wizerunku i bezpieczeństwa w sieci. Oba warsztaty stanowią nagrodę 

rzeczową dla Finalistów. 

3. Ostateczny podział miejsc wśród Finalistów zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali. 

4. Nagrodą finansową za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z pięciu kategorii będzie stypendium 

dla Zespołu o wartości 1.000,00 PLN, z którego 50% wartości otrzyma Opiekun Zespołu, oraz 

Kamerka GoPro dla Szkoły, z której pochodzi zwycięski zespół. Szkoły te otrzymają tytuł „Szkoły 

Rozwijającej Talenty”. Nagroda finansowa dla Zespołu zostanie wypłacona w formie stypendium, 

w równym podziale pomiędzy Członków Zespołu i Opiekuna (kwoty brutto). 

5. Za zajęcie drugiego miejsca organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w postaci Selfie Stick’ów 

dla każdego Członka i Opiekuna Zespołu. 

6. Za zajęcie trzeciego miejsca Organizatorzy przewidują nagrodę rzeczową w postaci warsztatów, 

o których mowa w ust. 2 powyżej. 

7. Łączna wartość nagród dla Finalistów wyniesie nie mniej niż 20 000,00 PLN brutto (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych) w każdej edycji konkursu. 

 

PRAWA AUTORSKIE  

§ 8 

1. Zespoły zobowiązują się do przestrzegania praw autorskich w stosunku do jakichkolwiek 

utworów, w szczególności multimediów typu cudza muzyka czy obrazy, wykorzystywanych do 

przygotowania prac konkursowych.  

2. Zachęca się do korzystania z darmowych baz obrazów, dźwięków i muzyki dostępnych online na 

zasadach określonych na Stronie Fundacji, gdzie wsakzane zostaną linki do darmowych plików 

muzycznych i obrazów nie wymagających praw autorskich  

3. W przypadku udowodnienia nielegalnego wykorzystania multimediów, zespół może zostać 

zdyskwalifikowany co skutkuje wykluczeniem z udziału w konkursie oraz będzie zobowiązany do 

pokrycia ewentualnej szkody powstałej po stronie Organizatorów z tytułu nielegalnego 

wykorzystania.  

4. W przypadku zgłoszenia przez podmioty trzecie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub 

zależnych przeciwko Organizatorom, Zespół lub uczestnik, który dokonał naruszeń, zwolni 

Organizatorów od odpowiedzialności z tego tytułu. 

 

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH 

§ 9 

1. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika 

Organizatorom konkursu oraz jego Partnerom nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej 
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terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych 

Organizatorów Konkursu lub Partnerów Konkursu, w telewizji, wykonanie reprodukcji 

nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy w materiałach 

promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z 

działalnością Organizatorów lub Partnerów Konkursu. 

2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i 

osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe 

uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach wraz z ewentualną 

ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych 

wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 1 powyżej. 

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie i nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku osób występujących na filmach i obrazach.  

Opiekunowie Zespołów są zobowiązani do uzyskania pisemnych zgód na wykorzystanie 

wizerunków każdego członka Zespołu – według wzoru przekazanego przez Organizatorów – i 

załączenia podpisanych zgód do zgłoszenia konkursowego. 

4. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że 

zespołowi przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w 

jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

1. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 

i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

2. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów 

nie przysługuje odwołanie. 

 

 

Poznań, 8 października 2018 roku 

Organizatorzy 
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Załącznik 1  

do REGULAMINU KONKURSU  

„VLOGUJ PRZYSZŁOŚĆ! Internetowe Dzienniki Przyszłości” 

 

Lista szkół i gmin na terenie których prowadzony będzie Konkurs MOF Poznania 

 

1. Lista szkół: 

POZNAŃ: (1) Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Bosa 9, 60-125 Poznań; (2) Szkoła Podstawowa nr 72 

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, ul. Newtona 2, 60-161 

Poznań; (3) Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Żonkilowa 34, 60-175 Poznań; (4) XXXVII Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań; (5) 

Zespół Szkół nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 69), ul. Jarochowskiego 62, 60-249 Poznań; (6) Szkoła 

Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Promyk 4, 60-393 Poznań; (7) Szkoła 

Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul. Leśnowolska 35, 60-452 Poznań; (8) Szkoła 

Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań; (9) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106, ul. 

Janickiego 22, 60-542 Poznań; (10) Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. 

Drzymały 4/6, 60-613 Poznań; (11) Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, os. 

Winiary 2, 60-665 Poznań; (12) XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, 

os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań; (13) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 

42, 61-062 Poznań; (14) Szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP POZNAŃ, ul. Harcerska 3, 61-011 

Poznań; (15) Szkoła Podstawowa nr 14, os. Piastowskie 65, 61-156 Poznań; (16) Szkoła 

Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, os. Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań; (17) Zespół  

Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Poznaniu Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami 

Gimnazjalnymi, os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań; (18) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 

Sportowego, os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań; (19) Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji 

Edukacji Narodowej, ul. Szczepankowo 72 A, 61-306 Poznań; (20) Zespół Szkół z Oddziałami 

Sportowymi nr 5 w Poznaniu. Szkoła (Podstawowa nr 53 im. P. E. Strzeleckiego), ul. Głuszyna 

187, 61-329 Poznań; (21) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14, 61-432 

Poznań; (22) Gimnazjum 43 im. PTPN w Poznaniu, ul. Łozowa 53, 61-448 Poznań; (23) Szkoła 

Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. 

Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań; (24) Branżowa Szkoła I stopnia nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10, 61-

546 Poznań; (25) Zespół Szkół nr 5 Szkoła Podstawowa nr 42 Przedszkole nr 115, ul. Różana 1/3, 

61-577 Poznań; (26) Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady 

Kawalerii, os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań; (27) Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, os. Przyjaźni 127, 61-684 Poznań; (28) Technikum Komunikacji w 

Zespole Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego, ul. Fredry 13, 61-701 Poznań; (29) Zespół Szkół 

Mistrzostwa Sportowego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 13, al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań; 

(30) Zespół Szkół Odzieżowych Technikum Odzieżowo-Usługowe, ul. Kazimierza Wielkiego 17, 

61-863 Poznań; (31) Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań; MOF POZNAŃ: (1) Szkoła Podstawowa w Biedrusku w Zespole 

Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. W Biedrusku, ul. Świerczewskiego 46, 62-003 

Biedrusko; (2) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku, ul. Rolna 8, 62-004 
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Czerwonak; (3) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu, ul. 

Wojska Polskiego 6, Bolechowo, 62-005 Owińska; (4) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w 

Jerzykowie, Jerzykowo, ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice; (5) Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja 

w Pobiedziskach Letnisku, ul. Gajowa 22, 62-010 Pobiedziska; (6) Szkoła Podstawowa im. 

Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23, 62-010 Pobiedziska; (7) Szkoła 

Podstawowa im. Maksymiliana Jackowskiego we  Wronczynie, ul. Wronczyn 1a, 62-010 

Pobiedziska; (8) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu, os. Czwartaków 1, 

62-020 Swarzędz; (9) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, ul. Polna 21, 

62-020 Swarzędz; (10) Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Paczkowie, ul. Szkolna 16, 62-

021 Paczkowo; (11) Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP E. Raczyńskiego w Rogalinie, ul. 

Poznańska 8, 62-022 Rogalin; (12) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w 

Robakowie, Robakowo, ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki; (13) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 

Kopernika w Iwnie, ul. Szkolna 11, 62-025 Iwno; (14) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w 

Brzeźnie, ul. Długa 5, Brzeźno, 62-025 Kostrzyn; (15) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, 

Czerlejno, ul. Kostrzyńska 4, 62-025 Kostrzyn; (16) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, 

Gułtowy, ul. Średzka 8, 62-025 Kostrzyn; (17) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Rady Europy w 

Kostrzynie, ul. Powstańców Wlkp. 28 a, 62-025 Kostrzyn; (18) Szkoła Podstawowa im. Pauliny i 

Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich, Siekierki Wielkie, ul. Stanisława Karalusa 1, 62-025 

Kostrzyn; (19) Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana, Roweckiego „GROTA” w Koziegłowach, ul. 

Poznańska 17,  62-028 Koziegłowy; (20) Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu, ul. Armii Poznań 27, 

62-030  Luboń; (21) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. Dworcowa 

11, 62-035 Kórnik; (22) Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza, ul. Wysoka 1, 62-040 

Puszczykowo; (23) Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina; (24) 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina; (25) Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach, ul. Pocztowa 30, 62-052  Komorniki; (26) Szkoła 

Podstawowa w Pecnej, ul.  Szkolna 19, 62-053 Pecna; (27) Szkoła Podstawowa w Stęszewie, ul. 

Poznańska 25, ul. Szkolna 1 (oddziały gimnazjalne), 62-060 Stęszew; (28) Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Strykowie, ul. Bukowska 2, 62-060 Strykowo; (29) Zespół Szkolno-Przedszkolny 

im. Jana Brzechwy w Dopiewie, ul. Łąkowa 2a, 62-070 Dopiewo; (30) Liceum Ogólnokształcące w  

Antoniewie, Antoniewo 11, 62-085 Skoki; (31) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w 

Skokach, ul. Poznańska 2, 62-085 Skoki; (32) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w 

Rokietnicy, ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica; (33) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola 

Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina; (34) 

Gimnazjum w Zespole Szkół w Tulcach, ul. Poznańska 1, 63-004 Tulce; (35) Zespół Szkół w 

Kleszczewie Szkoła Podstawowa w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo; (36) Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie, Dąbrowa, ul. Śremska 2, 63-100 Śrem; (37) Szkoła 

Podstawowa im. hr. Władysława Zamoyskiego w Nochowie, Nochowo, ul. Szkolna 5, 63-100 

Śrem; (38) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie, ul. Dezyderego 

Chłapowskiego 12 a, 63-100 Śrem; (39) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w 

Śremie, ul. Szkolna 4, 63-100 Śrem; (40) Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie, Zbrudzewo, ul. 

Śremska 49, 63-100 Śrem; (41) Gimnazjum im płk. Kazimierza Zenktelera w Buku, ul. Szarych 

Szeregów 8, 64-320 Buk; (42) Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach, ul. Kapłańska 18, 64-500 

Szamotuły; (43) Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie, ul. Szkolna 13, 64-514 Pamiątkowo; (44) 

Szkoła Podstawowa w Otorowie, ul. Łąkowa 3, 64-551 Otorowo; (45) Gimnazjum w Zespole Szkół 
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im. A. Mickiewicza w Objezierzu (wygaszane), Objezierze 3, 64-600 Oborniki; (46) Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. UNICEF, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki; (47) Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Wojska Polskiego w Obornikach, ul. Szkolna 7, 64-600 Oborniki; (48) Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Rożnowie, ul. Dworcowa 42, 64–600 Rożnowo; (49) Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Szkoła Podstawowa w Kiszewie, Kiszewo 51, 64-607 Kiszewo 

 

2. Lista Gmin: 

Gminy MOF Poznań: (1) Buk, powiat poznański; (2) Czerwonak - gmina wiejska, powiat 

poznański; (3) Dopiewo - gmina wiejska, powiat poznański; (4) Kleszczewo - gmina wiejska, 

powiat poznański; (5) Komorniki - gmina wiejska, powiat poznański; (6) Kostrzyn, powiat 

poznański; (7) Kórnik, powiat poznański; (8) Luboń, powiat poznański; (9) Mosina, powiat 

poznański; (10) Murowana Goślina, powiat poznański; (11) Oborniki, powiat obornicki; (12) 

Pobiedziska, powiat poznański; (13) Poznań, powiat Poznań; (14) Puszczykowo, powiat 

poznański; (15) Rokietnica - gmina wiejska, powiat poznański; (16) Skoki, powiat wągrowiecki; 

(17) Stęszew, powiat poznański; (18) Suchy Las - gmina wiejska, powiat poznański; (19) 

Swarzędz, powiat poznański; (20) Szamotuły, powiat szamotulski; (21) Śrem, powiat śremski 

 

  


