REGULAMIN KONKURSU „CO JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE?
WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA W SZKOLE XXI WIEKU”
§1
Organizator i Partnerzy
Organizatorami konkursu są Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Grupa Edukacyjna S.A.,
wydawca podręczników MAC Edukacja, z siedzibą w Kielcach 25-655, ul. Łódzka 308.
Partnerami konkursu są:
•

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

•

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

•

Kuratorium Oświaty w Lublinie

•

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

•

Kuratorium Oświaty w Łodzi

•

Kuratorium Oświaty w Krakowie

•

Kuratorium Oświaty w Warszawie

•

Kuratorium Oświaty w Opolu

•

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

•

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

•

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

•

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

•

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

•

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

•

Muzeum Narodowe w Kielcach.

§2
Cel
Celem konkursu jest uświetnienie ogólnopolskich obchodów Roku Janusza Korczaka. Ma on
popularyzować myśl korczakowską w oświacie – wychowanie i edukację oparte na
wartościach, wzajemnym szacunku i tolerancji.
Konkurs ma także sprzyjać pobudzeniu idei sumienia i autoodpowiedzialności społecznej u
dzieci
i młodzieży dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz specjalnym lekcjom przekazującym im
główne przesłanie Janusza Korczaka: wiarę w to, że każde dziecko jest istotą społeczną
mającą swoje prawa.

Wynikiem zainicjowanych poprzez konkurs i przeprowadzonych przez nauczycieli lekcji
uczących
o wartościach, będą prace multimedialne na temat „Co jest dla mnie najważniejsze?
Wartości Janusza Korczaka we współczesnej szkole” tworzone przez zespoły klasowe.
§3
Temat
Tematem konkursu jest stworzenie przez grupę uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, pracy
multimedialnej. Może być to prezentacja multimedialna, flashowa, nagranie audycji radiowej,
słuchowiska, stworzenie albumu multimedialnego lub nagranie filmu – technika dowolna.
Praca powinna być wykonana techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym
komputerze pracującym w systemie operacyjnym Windows XP, Vista, 7 przy użyciu lub za
pobraniem powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie
może przekraczać 5 GB, a czas jej odtwarzania 10 minut. Do organizatora konkursu praca
powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na płycie CD lub DVD. Praca powinna
odtwarzać się działać automatycznie po uruchomieniu/kliknięciu pliku źródłowego.
W przypadku dzieci w wieku wczesnoszkolnym dopuszcza się nagrania przedstawień
dziecięcych, scenek rodzajowych i wystąpień dramowych, wykonane przez osoby dorosłe.
Dzieci z klas I-III mogą przygotować także tradycyjny album, gazetkę ścienną, projekt
plakatu lub instalację przestrzenną opisującą najważniejsze dla nich wartości.
Do każdej pracy należy dołączyć opis lekcji przeprowadzonej przez nauczyciela wraz
przemyśleniami, do których zajęcia pobudziły uczniów. Opis powinien być pracą zbiorową
całej klasy, opowiadać co odkryli uczniowie i o jakich wartościach ważnych w codziennym
życiu człowieka dowiedzieli się przy okazji zajęć dotyczących idei Janusza Korczaka. Jego
maksymalna długość nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A4 rękopisu lub
standaryzowanego maszynopisu.
§4
Ogłoszenie Konkursu
Informacje o rozpoczęciu Konkursu zostaną ogłoszone:
a) na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach www.kuratorium.kielce.pl oraz na
stronach internetowych Kuratoriów Oświaty w całej Polsce.
b) na stronie internetowej Grupy Edukacyjnej S.A. , wydawcy podręczników MAC Edukacja
www.mac.pl.
c) poprzez media lokalne w całej Polsce, do których będzie rozesłana stosowna informacja
prasowa.
d) specjalnym mailingiem kierowanym do szkół.

§5
Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimna-zjalnych w całej Polsce, którzy nadeślą na adres organizatora konkursu prace
konkursowe.
Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
- uczniowie gimnazjów
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
§6
Zasady zgłaszania prac konkursowych
1. Każda klasa może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Ilość prac przysyłanych przez
placówkę oświatową jest nieograniczona.
2. Prace mogą być zgłaszane do konkursu do dnia 9 marca 2012 roku. Należy przysłać je
pocztą lub dostarczyć osobiście (w godz. 7.30 - 15.30) do siedziby Grupy Edukacyjnej S.A.,
ul.

Łódzka

308,

25 -655 Kielce.
3. Poza pracą multimedialną, opisaną w § 3 niniejszego regulaminu, należy dostarczyć
zgłoszenie

zawierające:

a) formularz wraz informacjami zawierający dane szkoły (nazwa szkoły, adres, telefon i
email; klasa, lista uczniów, którzy przygotowali pracę konkursową, tytuł/hasło przewodnie
pracy, imię i nazwisko opiekuna grupy, kontakt telefoniczny i e-mailowy do opiekuna grupy
lub szkoły, zgłaszającej pracę konkursową)

- WZÓR W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO

REGULAMINU.
b) zgodę opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu na przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie wizerunku na
potrzeby konkursu w przypadku otrzymania nagrody - WZÓR W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO
REGULAMINU.
§7
Zasady przyznawania nagród
1. Wyboru laureatów w konkursie dokona Jury Konkursu do dnia 23 marca 2012 roku
Jury Konkursu będzie obradować w składzie: co najmniej trzech reprezentantów Kuratorium
Oświaty w Kielcach i co najmniej czterech reprezentantów Grupy Edukacyjnej S.A.

2. Jury wyłaniając zwycięzców, będzie się kierować następującymi kryteriami:
−

kreatywność prac, samodzielność ich wykonania

−

nawiązane pracy do wartości korczakowskich w życiu placówki oświatowej, młodego
człowieka i jego rodziny

−

użycie nowoczesnych technik multimedialnych – w przypadku uczniów starszych

−

użycie różnorodnych technik plastycznych – w przypadku uczniów klas I-III

3. O wyborze zwycięskich prac zadecyduje głosowanie Jury. Każdemu członkowi Jury
przysługuje jeden głos. Głosowanie Jury może być poprzedzone dyskusją.
4. Protokół z obrad Jury sporządzą pracownicy Grupy Edukacyjnej S.A. i podpiszą imiennie
członkowie Jury.
§8
Nagrody
1. W konkursie nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:
−

uczniowie klas I-III szkół podstawowych

−

uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

−

uczniowie gimnazjów

−

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne, każda grupowa dla klasy:
−

nagroda I stopnia w wysokości 1000 złotych

−

dwie równorzędne nagrody II stopnia w wysokości 500 złotych każda

3. Każda z nagród zostanie

przekazana na konto Rady Rodziców szkoły laureata ze

wskazaniem klasy, przez którą nagroda pieniężna ma być wykorzystana w sposób wybrany
przez uczniów i ich opiekuna.
4. W przypadku prac o wysokiej wartości edukacyjnej organizator przewiduje dodatkową
nagrodę
w formie publikacji pracy na platformie e-learningowej z podaniem informacji o autorach.
5. Nauczyciele – opiekunowie grup biorących udział w konkursie – otrzymają certyfikat
zaświadczający o przygotowaniu uczniów do tworzenia prac poprzez przeprowadzenie lekcji
na temat wartości korczakowskich.
§9
Wyniki konkursu
Finaliści konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wyróżnieniu do dnia 23
marca 2012 roku. Do wiadomości publicznej wyniki konkursu zostaną podane podczas
towarzyszącej Targom Edukacja ogólnopolskiej konferencji „Świat wartości na którym

wspiera się kultura. Pedagogika Janusza Korczaka jako wyzwanie i inspiracja dla
współczesnego nauczyciela”, która odbędzie się 30 marca 2012 roku w Kielcach.
Dodatkowo w ciągu dwóch dni roboczych po terminie imprezy informacja o wynikach
konkursu zostanie podana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach, Grupy
Edukacyjnej S.A. , wydawcy podręczników MAC Edukacja, www.mac.pl, a także rozesłana
do umieszczenia na stronach internetowych Partnerów Konkursu.
Ponadto informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do redakcji prasowych,
radiowych, telewizyjnych i internetowych mediów w regionach, z których pochodzą szkoły
zwycięzcy.
Organizator zastrzega sobie również prawo do wykorzystania prac dzieci do publikacji o
treści edukacyjnej, wykorzystania ich na platformie e-learningowej, a także do stworzenia
baz

wiedzy

o wartościach w publikacjach tradycyjnych i internetowych. Prace mogą być wykorzystane
także przez partnerów konkursu w celach edukacyjnych.
§ 10
Regulamin Konkursu
Powyższy Regulamin Konkursu jest opublikowany na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty
w Kielcach www.kuratorium.kielce.pl oraz na stronie internetowej wydawnictwa MAC
Edukacja www.mac.pl. Zostanie on także rozesłany do szkół w formie pdf jako załącznik
maila
o ogłoszeniu konkursu.

z

informacją

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Wzór

zgłoszenia

uczestnictwa

placówki

w

Konkursie

„CO

JEST

DLA

MNIE

NAJWAŻNIEJSZE? WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA W SZKOLE XXI WIEKU”

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
w Konkursie „CO JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE? WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA
W SZKOLE XXI WIEKU”
1. Szkoła (nazwa i adres)
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
2. Zgłasza do udziału w Konkursie pracę uczniów klasy………………………………
Lista uczniów (imię i nazwisko):
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Tytuł/hasło przewodnie pracy:
...........................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko opiekuna
….......................................................................................................................................
5. Kontakt telefoniczny i e-mailowy (do szkoły bądź opiekuna grupy)
….......................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Wzór zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku małoletniego na potrzeby
konkursu

OŚWIADCZENIE
Ja,

niżej

podpisana/-

ny…………………………………………………………………………………………………………
zamieszkały……………………………………………………………………………………………
…………………………….
rodzic/opiekun

prawny

małoletniej/małoletniego……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
zamieszkałego…………………………………………………………………………………………
…………………………..
ucznia
szkoły……………………………………………………………………………………………………
…………………..
klasy……………………………………………………………………………………………………
……………………………….
korzystając z przysługujących mi praw rodzicielskich/opiekuńczych wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka/podopiekuńczego w konkursie „CO JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE?
WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA W SZKOLE XXI WIEKU” oraz na nieodpłatne
wykorzystanie przez organizatorów konkursu Kuratorium Oświaty w Kielcach i Grupę
Edukacyjną S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce, wpisaną do
Krajowego

Rejestru

Sądowego

–

Rejestru

Przedsiębiorców

Sąd

Rejonowy

w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000047059, w całości opłaconym
kapitale zakładowym w wysokości 500.000 PLN, NIP 6570082245, REGON 008149990
pracy nadesłanej na konkursu, danych osobowych i wizerunku wymienionego małoletniego.
Zgoda dotyczy materiałów promujących i nadesłanych na konkurs „CO JEST DLA
MNIE NAJWAŻNIEJSZE? WARTOŚCI JANUSZA KORCZAKA W SZKOLE XXI WIEKU”

………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis)

