
                                             

 REGULAMIN KONKURSU DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

             

 W ramach IV Śląskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego  

w Katowicach organizatorzy ogłaszają konkurs na plakat z realizacji projektu edukacyjnego. 

Plakat ma prezentować wyniki ewaluacji projektu. Konkurs skierowany jest do nauczycieli 

przedszkoli. Wybór tematu jest związany z dwudziestoleciem wprowadzenia edukacji 

regionalnej do podstawy programowej.  

Tegoroczny temat brzmi: „NASZ ŚLĄSK” 

                 
Organizatorzy konkursu: 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach we współpracy  

z konsultantem metodycznym wychowania przedszkolnego i doradcami metodycznymi 

przedszkoli. 
 

Cel konkursu: 

 Promocja przedszkoli i wspieranie nauczycieli w pracy.  

 Podnoszenie wartości pracy nauczycieli przedszkoli. 

 

Wymogi formalne dotyczące prac: 

1. Zdjęcia o różnych wymiarach na plakacie o formacie A1 (proszę o dostosowanie się 

do tego wymogu, ponieważ ze względów organizacyjnych nie ma możliwości 

wystawiania większych i mniejszych niż ten format) 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane prace (zdjęcia) autorskie, nienaruszające praw 

autorskich i wizerunkowych osób trzecich. 

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

zdjęć z plakatu - (zgody na publikowanie wizerunku w aktach przedszkola). 

4. Na plakacie muszą znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko autora/autorów, 

adres placówki i kontakt (mile widziany kontakt bezpośredni do autora pracy 

konkursowej). Do plakatu proszę dołączyć oświadczenie autora/ów ze zgodą na 

publikowanie ich prac (w sytuacji publikowania plakatów na stronie i facebooku 

RODN WOM w Katowicach oraz w kwartalniku Forum Nauczyciela). 

5. Zdjęcia powinny być ilustracją działań z dziećmi i nie tylko w zakresie tematyki 

konkursowej. 

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

zajmie logo placówki a dookoła zdjęcia ilustrujące realizacje projektu. 



7. Plakat powinien być czytelny i przedstawiać kolejne etapy projektu (Rozpoczęcie, 

rozwinięcie, zakończenie) 

Kryteria oceny: 

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

Organizatora. 

2. Przy ocenie prac konkursowych jury uwzględni:  

 Forma plakatu zgodna z wymogami i estetyka wykonania 

 Oryginalność przedstawienia tematu konkursu,      

 Ciekawe pomysły działań nauczycieli i ich atrakcyjność dla dzieci,  

 Wizja plastyczna plakatu,  

 Przedstawienie poszczególnych etapów projektu w czytelnej formie, 

 Prace niezgodne z kryteriami nie będą brane pod uwagę. 

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

4. Organizator przewiduje również wyróżnienia. Wyróżnienie specjalne i wyróżnienia, które 

uhonorowane zostaną nagrodami rzeczowymi.  

5. Dla autorów prac przewidziano podziękowania za udział w konkursie. 

6. Jury wybierze projekty do druku w kwartalniku FORUM NAUCZYCIELI (za publikacje  

w kwartalniku nauczyciele dostaną podziękowania). 

 

Czas trwania i przebieg konkursu: 

1. W związku z tym, że projekt wymaga więcej czasu i na planowanie i na realizację, może on 

być zrealizowany i udokumentowany wcześniej. 

2. Biorąc pod uwagę konieczność zorganizowania prac Jury, które musi dokonać oceny 

zgodnie z ustalonymi kryteriami plakaty konkursowe należy dostarczyć do swoich doradców 

lub do WOM w Katowicach w terminie do 31.10.2019r. (tj. czwartek).  

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie prac do oceny jest nauczyciel konsultant Renata 

Chmielewska pokój 96a, tel. 32 203 59 67 wew. 202 lub 696-450-523. Prace można również 

zostawić na portierni w godzinach 7.00 - 19.00. 

3. Prace nadesłane na konkurs będą prezentowane w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli WOM w Katowicach w dniach trwania IV Śląskiego Kongresu Nauczycieli 

Wychowania Przedszkolnego tj. 15-16 listopada 2019r. 

 

                                                                                                     Organizatorzy IV ŚKNWP 


