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REGULAMIN KONKURSU 
DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ 

w  ramach  
V  Śląskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego  

oraz I Śląskiego Kongresu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej 
 

Organizatorzy ogłaszają konkurs na scenariusz zajęć z zakresu edukacji 
wczesnoszkolnej oraz pomoc dydaktyczną z zakresu edukacji matematycznej  

w wychowaniu przedszkolnym pod hasłem: 

 “Matematyka jest miarą wszystkiego”. 

  

Organizatorzy konkursu: 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach  
we współpracy z doradcami metodycznymi wychowania przedszkolnego miasta 
Katowice oraz Siemianowice Śląskie. 

Cel konkursu: 

Promocja edukacji matematycznej wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego  
i edukacji wczesnoszkolnej. 
 

Wymogi formalne : 

1. Konkurs przewidziany jest w dwóch kategoriach: 

a) “Matematyka jest wszędzie”- najciekawszy scenariusz związany z edukacją  
       matematyczną oraz jej korelacją z innymi obszarami w edukacji wczesnoszkolnej. 

b) “Pomysł na…”- najciekawszą  pomoc dydaktyczną, związaną z edukacją  
      matematyczną w wychowaniu przedszkolnym. 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace autorskie, nienaruszające praw autorskich  
    osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane. 

3. Autorami prac (scenariusz, pomoc dydaktyczna) są nauczyciele wychowania  
     przedszkolnego lub nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

4.  Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.  

5. W zgłoszeniu do konkursu (załącznik 1) muszą znaleźć się następujące dane:  
- imię i nazwisko autora/autorów, 
- dane placówki oraz numer telefonu lub/i adres e-mail do autora pracy konkursowej. 
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- oświadczenie autorów o tym, że praca jest ich autorstwa i nie była nigdzie dotąd 
publikowana; do oświadczenia prosimy dołączyć zgodę na publikowanie pracy (gdy 
zostanie do tego zakwalifikowana) na stronie internetowej ośrodka oraz w kwartalniku 
Forum Nauczycieli. 

Przedmiot konkursu (do wyboru): 

1.”Matematyka jest wszędzie” – dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Scenariusz zajęć dydaktycznych związany z edukacją matematyczną, występującą  
w korelacji z edukacją językową, muzyczną, plastyczną, przyrodniczą, techniczną  
(do wyboru). 

Scenariusz powinien zawierać : 
• temat 
• cel główny 
• cele szczegółowe 
• metody 
• formy 
• środki dydaktyczne 
• opis przebiegu zajęć 
• ewaluację 

2. “Pomysł na…” – dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

Pomoc dydaktyczna związana z edukacją matematyczną w wychowaniu przedszkolnym. 
Format dowolny. 

Pomoc dydaktyczna powinna zostać wykonana z ogólnodostępnych materiałów (DIY)  
i udostępniona w formie zdjęć wraz z opisem wykorzystania jej w praktyce (nie musi 
być to scenariusz zajęć dydaktycznych).  

Kryteria oceny: 

1. Oceny metodycznej i merytorycznej nadesłanych prac dokona jury w składzie 
określonym przez Organizatora. 

2. Przy ocenie prac konkursowych jury uwzględni: 

Scenariusz: 
• umiejętność połączenia edukacji matematycznej z innymi obszarami edukacji 

wczesnoszkolnej; 
• kreatywność w podejściu do tematu; 
• zgodność z metodyką. 

Pomoc dydaktyczna: 
• oryginalność; 
• interpretację tematu; 
• ciekawe pomysły działań nauczycieli,   
• wizję plastyczną,   
• zgodność z tematem. 
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Prace niezgodne z kryteriami nie będą brane pod uwagę. Decyzja jury jest ostateczna.  

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w obu kategoriach oraz 
wyróżnienia. Jury ma prawo nie przyznać wszystkich nagród. 

4. Najlepsze prace, zakwalifikowane przez jury,  będą opublikowane w kwartalniku 
Forum Nauczycieli. 

5. Dla wszystkich autorów scenariuszy i  pomocy dydaktycznych przewidziano 
podziękowania za udział w konkursie. 
 

Czas trwania i przebieg konkursu: 

1. Prace  konkursowe należy dostarczyć w terminie do 21.05.2021 roku  
w następujących formach: 

- scenariusz zajęć w programie WORD (edukacja wczesnoszkolna) na adres mailowy: 
ebrol@womkat.edu.pl  

- minimum 3 zdjęcia pomocy dydaktycznej wraz z opisem jej wykorzystania,  
w programie  WORD  na jeden z adresów mailowych: 
doradcametodycznykatowice@gmail.com; siemianowice.doradcametodyczny@gmail.com;  
ebrol@womkat.edu.pl   

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
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ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

“MATEMATYKA JEST MIARĄ WSZYSTKIEGO” 
 
Imię i nazwisko autora…………………………………………………………… 
Adres e-mail………………………………..…………………………………….. 
Numer telefonu…………………………………………....……………………... 
 
 
Nazwa i adres placówki 
 
………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczenie autora  
Oświadczam, że jestem autorem pracy i nie była ona nigdzie dotąd publikowana.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych 
w zgłoszeniu udziału w konkursie “Matematyka jest miarą wszystkiego” 
organizowanego  w  ramach V  Śląskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania 
Przedszkolnego w Katowicach oraz I Śląskiego Kongresu Nauczycieli Edukacji 
Wczesnoszkolnej. 
 
Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy : 
 
Scenariusz pt*...................................................................................................... 
 
Pomoc dydaktyczna*…………………………………………………………. 
 
na stronie internetowej  RODN “WOM” w  Katowicach oraz na publikację  w kwartalniku 
RODN “WOM” Katowice “Forum Nauczycieli” w przypadku jego wyróżnienia  
i zakwalifikowania do druku.  
 

……………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis autora 

 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia 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) dalej „RODO”, jest Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7  
Katowice.  

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia i promocji konkursu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 
“Matematyka jest wszędzie”, “Pomysł na...”, opublikowania nazwiska uczestnika konkursu  
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w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w  konkursie.  Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); 
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)  

3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  
4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody  
w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora. 

6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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