
                                             

 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI 

 

 W ramach II Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego w Katowicach 

organizatorzy ogłaszają konkurs na scenariusz dla nauczycieli przedszkoli pod hasłem:  

„Organizujemy kącik w sali” 

Organizatorzy konkursu: 

RODN „WOM” w Katowicach we współpracy z konsultantem metodycznym i doradcami 

metodycznymi przedszkoli. 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest promocja przedszkoli i wspieranie nauczycieli w pracy.  

Podnoszenie wartości pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

 

Wymogi formalne dotyczące scenariusza: 

1. Scenariusz musi być autorski i zostać wcześniej zrealizowany. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie scenariusze autorskie, nienaruszające 

praw autorskich osób trzecich, wcześniej  niepublikowane. 

3. Autorem scenariusza może być tylko jedna osoba. 

4. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zgodą na publikowanie 

scenariusza i zdjęć z jego przeprowadzenia - (zgody na publikowanie wizerunku w 

aktach przedszkola). 

5. W scenariuszu muszą znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko autora, adres 

placówki i kontakt. 

6. Sam scenariusz powinien być zilustrowany zdjęciami z jego przeprowadzenia,  

z widocznym obrazem kącika/ów (ogólna perspektywa, sam kącik i udział dzieci              



w organizacji; Bardzo ważna zarówno w scenariuszu jak i na zdjęciach jest aktywność 

dzieci. 

7. Praca konkursowa to plakat w formacie A1 – brystol, na którym centralne miejsce 

zajmie scenariusz a dookoła zdjęcia z przeprowadzonego zajęcia. 

 

Kryteria oceny: 

1. Oceny merytorycznej nadesłanych scenariuszy dokona jury w składzie określonym 

przez Organizatora. 

2. Przy ocenie prac konkursowych jury uwzględni:  

- oryginalność przedstawienia tematu konkursu (interpretacja tematu),      

 - oryginalne pomysły na zorganizowanie kącika i jego wystrój, przeprowadzenie                  

z dziećmi zajęcia według przesłanego scenariusza, 

- wizja plastyczna, czytelność, praktyczność, użyteczność, dostępność i popularność 

wśród dzieci. 

3. Organizator przewiduje 3 równorzędne nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca. 

Jury wybierze scenariusze do druku w kwartalniku FORUM NAUCZYCIELI. 

4. Dla autorów prac przewidziano dyplomy-podziękowania za udział w konkursie. 

Organizator przewiduje również w miarę potrzeb wyróżnienia. 

 

Czas trwania i przebieg konkursu: 

1. W związku z koniecznością zorganizowania prac Jury, które musi dokonać oceny 

zgodnie z ustalonymi kryteriami plakaty konkursowe należy dostarczyć do swoich 

doradców lub do WOM-u w Katowicach w terminie do 3 listopada 2017r. (tj. piątek). 

2. Prace nadesłane na konkurs będą prezentowane w II Śląskim Kongresie Nauczycieli 

Wychowania Przedszkolnego w RODN „WOM” w Katowicach  w dniach trwania II 

Kongresu tj. 17 – 18.11.2017r. Nagrody będą wręczane w RODN „WOM” w 

Katowicach 18 listopada 2017 r. godzina 13.50 (aula górna).  

 

 

Organizatorzy II Śląskiego Kongresu  

Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego  

 

 

 

 

 

 



 


