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REGULAMIN KONKURSU  

dla nauczycieli na scenariusz lekcji  

nt. „To nie nasze możliwości sprawiają, że jesteśmy bezpieczni,  

ale nasze wybory” realizowanego w ramach Kampanii  

„Po pierwsze bezpieczeństwo… ” w roku szkolnym 2022/2023 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Ogłasza się konkurs na scenariusz lekcji wychowawczej na temat „To nie nasze 

możliwości sprawiają, że jesteśmy bezpieczni, ale nasze wybory” dla nauczycieli 

wszystkich typów szkół z województwa śląskiego. 

2. Organizatorem konkursu na scenariusz lekcji (dalej: konkurs) jest Śląska Kurator 

Oświaty (dalej: organizator). 

3. Konkurs jest organizowany w ramach Kampanii „Po pierwsze bezpieczeństwo…” 

w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie programu ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w 2023 r. 

na obszarze województwa śląskiego. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli, popularyzowanie 

interdyscyplinarnego prezentowania treści na lekcjach wychowawczych. 

2. Kreowanie pozytywnych, godnych naśladowania wzorców zachowań wśród uczniów. 

3. Wspieranie aktywności uczniów na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii 

i ochrony dzieci i młodzieży.  

4. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji. 

5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, w tym w Internecie. 

6. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji. 

7. Wyzwalanie twórczej ekspresji, aktywności, kreatywności nauczycieli. 

8. Promocja szkoły i środowiska lokalnego. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

1. W konkursie mogą brać udział nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych oraz 

w różnych typach szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. 

2. Prace konkursowe realizowane są indywidualnie. Nauczyciel może złożyć jedną pracę 

zgodnie z punktem III.1 tego Regulaminu. 

3. Zgłoszenie nauczyciela do udziału w konkursie stanowi – załącznik nr 1. 

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie 

w punkcie IV Przedmiot konkursu. 

5. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić autorską pracę o tematyce zgodnej 

z przedmiotem konkursu. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich 

na rzecz Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. 

 

IV. Przedmiot konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu jest scenariusz lekcji wychowawczej lub zajęć dowolnych, np. 

świetlicowych do realizacji w wymiarze 45 minut, omawiający temat: „To nie nasze 

możliwości sprawiają, że jesteśmy bezpieczni, ale nasze wybory”. 

2. Scenariusz lekcji powinien być opracowany z wykorzystaniem mapy myśli, gdzie 

określony zostanie główny temat, główne gałęzie, słowa kluczowe itp.  
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3. Scenariusz powinien być wydrukowany na kartkach formatu A4 (czcionka: Times 

New Roman, wielkość: czcionki: 12, odstępy między wierszami: 1,15 do 1,50) – 

maksymalnie 4 strony z dołączoną mapą myśli w formacie A4 lub A3. 

4. Mapa myśli może być przygotowana z wykorzystaniem oprogramowania do tworzenia 

map myśli lub w programie Word lub odręcznie. 

5. W swej tematyce scenariusz lekcji i mapa myśli nie mogą zawierać treści i elementów 

obraźliwych. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy składać w kopercie opatrzonej hasłem – „Scenariusz”. 

2. Koperta powinna zawierać:  

1) scenariusz lekcji, 

2) Kartę Zgłoszenia – załącznik nr 1 oraz Klauzulę informacyjną i Oświadczenia – 

załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

3. TERMIN: koperty z pracą konkursową należy składać w kancelarii lub wysłać pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego) do 28 kwietnia 2023 r. na adres:  

 

                  Kuratorium Oświaty w Katowicach 

                  ul. Powstańców 41A 

                  40-024 Katowice 

 

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, 

nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej. 

5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

6. Organizator nie zwraca prac konkursowych. Prace są niszczone po zakończeniu roku 

szkolnego 2022/2023. 

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych: 

1. Praca konkursowa oceniana będzie zgodnie z następującymi kryteriami: 

1) zgodność pracy z przedmiotem konkursu, 

2) zachowane elementy budowy scenariusza lekcji szkolnej, 

3) treści merytoryczne dostosowane do wskazanej przez autora grupy odbiorców 

i zgodne tematem konkursu, 

4) pomysłowość ujęcia tematu, 

5) oryginalny wygląd mapy myśli, 

6) przejrzystość mapy myśli, 

7) poprawność formalna i językowa. 

 

VII. Ocena prac konkursowych i wybór najlepszych prac konkursowych 

1. Organizator przewiduje ocenę prac w jednej kategorii. 

2. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Katowicach w terminie do 20 maja 2023 r. 

 

VIII. Nagrody 

1. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Wojewodę Śląskiego. 

2. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o innym podziale 

nagród. Decyzja organizatora o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 
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3. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na Finał Kampanii (konferencję 

podsumowującą 30 maja 2023 r.), podczas którego wręczone zostaną nagrody 

przyznane w konkursie. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane 

osobiście i nie naruszają praw osób trzecich. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie prac w ramach Kampanii „Po pierwsze bezpieczeństwo…” oraz 

na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie 

w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu 

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu. 

5. Autorzy wyróżnieni w konkursie zachowują prawo do wykorzystania informacji 

o wygraniu niniejszego konkursu. 

6. Dodatkowe informacje na temat konkursu udziela Kuratorium Oświaty w Katowicach, 

ul. Powstańców 41A, starszy wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk, Wydział Jakości 

Edukacji, tel.32/606 30 14. 

 


