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REGULAMIN  

KONKURSU NA SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ 

DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

Z TERENU MIASTA NOWEGO SĄCZA 

 

„NASZA NIEPODLEGŁA” 

 

 

 

I. CELE KONKURSU: 

1. zainteresowanie nauczycieli tematyką związaną z 100. rocznicą odzyskania przez 

Polskę niepodległości; 

2. wspólne przeżywanie i okazywanie radości z życia w niepodległym Państwie; 

3. wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej małej Ojczyzny – Nowego Sącza; 

4. propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację dzieci i młodzieży; 

5. stworzenie zbioru materiałów edukacyjnych dotyczących w/w problematyki,  

a następnie wydanie publikacji zawierającej najwyżej ocenione scenariusze. 

 

 

II. ORGANIZATORZY: 

Organizatorem Konkursu na scenariusz lekcji wychowawczej dla nauczycieli szkół 

podstawowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców 

Pokoju w Nowym Sączu. 
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III. UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs jest skierowany do nauczycieli szkół podstawowych wraz z oddziałami 

gimnazjalnymi mających siedzibę na terenie Nowego Sącza. 

 

 

IV. ZAKRES I TEMATYKA: 

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji wychowawczej 

związanej z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA: 

1. Konkurs na scenariusz lekcji wychowawczej dla nauczycieli szkół podstawowych 

odbywa się w dwóch etapach: 

 Etap I (szkolny) – organizują szkoły w wybranym przez siebie terminie, 

 Etap II (miejski) – organizuje Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu w terminie do 15 maja 2018 

roku. 

 

2. Oceny scenariuszy zgłoszonych do I etapu dokonuje szkolna komisja powołana przez 

Dyrektora. 

 

3. Komisje konkursowe I etapu przesyłają do Organizatora II etapu tj. Szkoły 

Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym 

Sączu prace laureatów wyłonionych w I etapie Konkursu wraz z metryczką. 

 

4. Oceny  scenariuszy zgłoszonych do II etapu dokonuje komisja powołana przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców 

Pokoju w Nowym Sączu. 

 

5. Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 

2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców 

Pokoju w Nowym Sączu. O szczegółach nagrodzeni zostaną poinformowani osobiście 

drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
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VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Prace konkursowe należy nadesłać do 15 maja 2018 roku. 

 

2. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany wydrukować i wypełnić metryczkę pracy 

(załącznik). Metryczka pracy własnoręcznie podpisana powinna zostać przesłana  

w formie skanu razem z pracą.  

 

3. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word o rozszerzeniu doc lub docx) 

na adres: konkurs.sp7@gmail.com (w tytule maila: „Konkurs NASZA 

NIEPODLEGŁA”). 

 

4. Warunkiem przyjęcia pracy do Konkursu jest jej terminowe przesłanie. 

 

5. Przesłanie pracy w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

Konkursu. 

 

6. Do etapu II (miejskiego) Konkursu szkolna komisja może zgłosić maksymalnie 3 

scenariusze (1 scenariusz na 25 nauczycieli). 

 

7. Wymogi dotyczące scenariusza lekcji:  

a) w scenariuszu muszą znaleźć się podstawowe informacje, takie jak:  

 tytuł zajęć; 

 grupa, do której adresowane są zajęcia; 

 czas trwania zajęć i ich poszczególnych elementów;  

 cele zajęć;  

 spis wykorzystanych materiałów pomocniczych;  

 przebieg zajęć;  

 wszystkie wykorzystane w scenariuszu teksty źródłowe, fragmenty utworów 

literackich, materiały ikonograficzne, materiały kartograficzne, fragmenty utworów 

muzycznych lub słowno-muzycznych, fragmenty utworów audiowizualnych itp. 

powinny być dołączone do scenariusza z podaniem źródła pochodzenia, oraz autora;  
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 jeżeli w czasie zajęć będą wykorzystywane inne materiały opracowane przez 

nauczyciela (np. karty pracy, prezentacje, zadania, pomoce dydaktyczne wykonane 

przez nauczyciela), muszą być one dołączone do scenariusza; 

b)  scenariusz musi być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną. 

 

 

VII. OCENA PRAC: 

1. Oceny prac dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu. 

 

2. Głównymi kryteriami oceny pracy są: 

a) zgodność z tematyką Konkursu; 

b) poprawność merytoryczna; 

c) zastosowanie nowoczesnych metod nauczania; 

d) atrakcyjność przekazu; 

e) oryginalność; 

f) poprawność i staranność językowa. 

 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

 

 

VIII. NAGRODY: 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami i pamiątkowymi dyplomami. 

 

2. Za udział w Konkursie szkoły otrzymują punkty w klasyfikacji generalnej TURNIEJU 

SZKÓŁ - NOWY SĄCZ 2018. 

 

 

IX. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały powstałe  

w ramach Konkursu. 

 

2. Wszelkie materiały powstałe w ramach Konkursu mogą być wykorzystywane przez 
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Organizatora wyłącznie w celach niekomercyjnych podczas zajęć dydaktycznych  

w szkołach i innych placówkach prowadzących działalność edukacyjną o charakterze 

niekomercyjnym, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 

 

3. Laureat Konkursu z chwilą przyznania nagrody udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie scenariusza na 

wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia licencji, w tym  

w szczególności: 

 wprowadzenie do pamięci komputera; 

 utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich 

dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską jak również 

wytwarzanie techniką cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej;  

 publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności wprowadzenie  

i udostępnianie w Internecie.) 

 

4. Uczestnicy przystępujący do Konkursu są zobowiązani nie nadsyłać prac, które 

naruszają prawa do wizerunku lub prawa autorskie osób trzecich. Uczestnicy 

Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa 

naruszyli. 

 

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do wypisania z jakich publikacji i źródeł 

korzystali. 

 

6.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu 

przez Organizatora. 

 

7.  Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie podanego adresu e-mail przez 

Organizatora w celu informowania o prowadzonej działalności edukacyjnej. 

 

8. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 
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9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych 

osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. 

 

10.  Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych 

uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz 

żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

11.  Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne  

z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 

12.  Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizację Konkursu. O ewentualnych zmianach Organizator poinformuje drogą   

e-mailową.   

 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej: www.siodemka.edu.pl.  

 

3. Pytania na temat Konkursu można kierować na adres: konkurs.sp7@gmail.com.  

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje do czasu 

zakończenia Konkursu.   

 

 

 

 

 W imieniu Organizatorów 

 mgr inż. Mariusz Horowski 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 im. Obrońców Pokoju  

 w Nowym Sączu 

http://www.siodemka.edu.pl/
mailto:konkurs.sp7@gmail.com


Załącznik: 

 

METRYCZKA PRACY (prosimy o czytelne wypełnienie) 

Tytuł pracy:  

 

 

Imię i nazwisko autora scenariusza, adres e-

mail, telefon:  

 

 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

 

 

 

 

1. Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu na scenariusz lekcji wychowawczej dla nauczycieli 

szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza „NASZA NIEPODLEGŁA” 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Szkołę 

Podstawową nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. 

3. Oświadczam, że znane jest mi moje prawo wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania 

oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.  

4. Niniejszym oświadczam, że jestem autorem  załączonej pracy konkursowej oraz, że stanowi ona 

wynik mojej oryginalnej twórczości a wszelkie zapożyczenia zostały oznaczone z dokładnym 

określeniem autorów i źródeł.  

5. Niniejszym udzielam Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju 

w Nowym Sączu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji do wykorzystania 

mojej pracy konkursowej (scenariusza lekcji) na następujących polach eksploatacji:  

1) wprowadzenie do pamięci komputera, 

2) utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich dostępnych 

technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską jak również wytwarzanie techniką 

cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej (w tym internetowych, 

intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line), 

3) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności wprowadzenie i udostępnianie 

w Internecie na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu, powiązanych serwisach on-line, 

serwisach tekstowych, multimedialnych i innych).  

 

 

....................................................................................................................................................... 

(miejscowość, data, podpis autora pracy) 

 

 

 


