Regulamin konkursu dla nauczycieli na scenariusz i realizację przedsięwzięć organizowanych
przez szkołę lub placówkę związanych z obchodami 100-lecia niepodległości:
„Tydzień dla niepodległej”
I. Organizator:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10
66 - 400 Gorzów Wlkp.

II. Adresaci:
Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek
województwa lubuskiego.

III. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
budzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju,
kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej,
rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do
rodziny i kraju pochodzenia,
kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku dla własnego państwa,
wpajanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych,
wzbudzanie u młodzieży poczucia dobra, piękna, prawdy i godności,
dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych,
promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych.

IV. Praca konkursowa:
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest opracowanie scenariusza spójnych
przedsięwzięć zaplanowanych do przeprowadzenia w ciągu wybranego tygodnia
2018 r. , zgodnych z celami konkursu, w tym przede wszystkim upamiętniających
100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ich przeprowadzenie.
2. Praca konkursowa powinna posiadać stronę tytułową, zawierającą dane autora oraz
scenariusz obejmujący zwięzły opis planowanych przedsięwzięć, informacje
o planowanych miejscach i terminach ich przeprowadzenia nie później niż do końca
listopada 2018 r., przewidywanej liczbie uczestników oraz inne informacje świadczące
o realizacji celów konkursu.

V. Organizacja konkursu:

1. Za organizację i prawidłowy przebieg Konkursu odpowiada Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wlkp.
2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty.
3. Termin składania prac upływa 31 maja 2018 r.
4. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac do 15 czerwca 2018 r.
5. Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach:
a) szkoła podstawowa;
b) szkoła gimnazjalna;
c) szkoła ponadgimnazjalna;
d) placówka.
6. Termin obrad Komisji Konkursowej ustala przewodniczący, który sporządza protokół
z prac Komisji.

VI. Kryteria oceny:

Przy ocenie pracy konkursowej będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:
a)
b)
c)
d)

zgodność z wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie Konkursu,
zgodność treści scenariusza z celami Konkursu,
oryginalność realizacji przedsięwzięć w zakresie metod i środków dydaktycznych,
przydatność w działalności bieżącej szkół i placówek.

VII. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenie do Konkursu powinno obejmować:
pracę konkursową w formie papierowej A – 4 oraz elektronicznej (na płycie CD lub
innym nośniku danych albo przesłaną e-mailem jako plik .pdf).
2. Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora: Kuratorium Oświaty w
Gorzowie Wlkp, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp., adres e-mail:
kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
3. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 maja 2018 r. (dotyczy zarówno wersji
papierowej jak i elektronicznej - liczy się data wpływu).
4. Prace, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

VIII. Nagrody:

I miejsce – nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty.
II i III miejsce – nagrody rzeczowe.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Zakończenie i rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 czerwca 2018 r.
2. Warunkiem otrzymania nagród będzie przekazanie dokumentacji poświadczającej
zrealizowanie zaplanowanych przedsięwzięć, niezwłocznie po ich zakończeniu.
3. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Nagrodzone i wyróżnione scenariusze zostaną opublikowane i udostępnione
nauczycielom na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

