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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU 

„ZDALNIE ZDOLNY NAUCZYCIEL” 

NA NAJCIEKAWSZY SCENARIUSZ LEKCJI/ZAJĘĆ ONLINE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Konkurs ma na celu promowanie nauczania w formie online i upowszechnianie dobrych praktyk w tym 

zakresie. Jest jednym z działań podejmowanych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w trosce 

o wysoką jakość nowoczesnej edukacji, odpowiadające wymogom współczesności i zachodzącej obecnie 

transformacji edukacji stacjonarnej na zdalną. 

§ 2. 

Celami szczegółowymi konkursu są 

1) zainspirowanie nauczycieli do organizowania atrakcyjnych lekcji za pomocą nowoczesnych narzędzi 

2) promowanie innowacyjnych metod pracy z uczniami 

3) wyłonienie i nagrodzenie kreatywnych i twórczych nauczycieli  

4) stworzenie zbioru ciekawych materiałów edukacyjnych, popularyzowanie ich oraz wydanie publikacji 

zawierającej najwyżej ocenione scenariusze konkursowe. 

§ 3 

1. Organizatorem konkursu jest Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs w całości jest realizowany ze środków własnych Organizatora. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

5. Prace konkursowe można składać od 20 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

6. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
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Rozdział II 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

§ 4 

1. Kategorie konkursowe dotyczą scenariuszy dla uczniów: 

a) szkoły podstawowej 

b) szkoły ponadpodstawowej 

2. Zadaniem Uczestników konkursu jest przygotowanie atrakcyjnego scenariusza 45 minutowego 

przebiegu lekcji/zajęć online dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

3. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie jednoosobowo.  

4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden scenariusz. 

5. Efektem konkursu będzie publikacja zawierająca najwyżej ocenione nadesłane prace. 

§ 5. 

1. Scenariusz lekcji/zajęć musi zawierać 

a) imię nazwisko autora scenariusza 

b) temat lekcji/zajęć 

c) nazwa przedmiotu/zajęć 

d) adresaci lekcji/zajęć (wiek, klasa, inne ważne informacje, np. uczniowie o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych SPE) 

e) cel ogólny i szczegółowe (operacyjne)  

f) metody pracy 

g) pomoce dydaktyczne 

h) sposoby komunikowania się z uczniami (platforma zdalna, czat, komunikatory, itp.) 

i) szczegółowy przebieg lekcji/zajęć ze wskazaniem czasu na poszczególne działania 

j) bibliografia i netografia źródeł wykorzystywanych do lekcji. 

2. Scenariusz powinien uwzględniać 

a) interaktywność 

b) pracę w grupach 
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c) specjalne potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów uczestniczących w lekcji, w tym uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) 

3. Wszystkie wykorzystane w scenariuszu teksty źródłowe, fragmenty utworów literackich, materiały 

ikonograficzne, materiały kartograficzne, fragmenty utworów muzycznych lub słowno-muzycznych, 

fragmenty utworów audiowizualnych, itp. powinny być dołączone do scenariusza z podaniem źródła 

pochodzenia oraz autora. 

4. Jeżeli w czasie zajęć będą wykorzystywane inne materiały opracowane przez nauczyciela (np. karty 

pracy, prezentacje, zadania, pomoce dydaktyczne wykonane przez nauczyciela), muszą być one 

dołączone do scenariusza i opatrzone nazwiskiem autora. 

5. Scenariusz musi być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną.  

§ 6. 

1. Uczestnik konkursu jest zobowiązany wydrukować i wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA PRACY 

KONKURSOWEJ (załącznik nr 1). KARTA własnoręcznie podpisana powinna zostać przesłana 

w formie skanu. 

2. Scenariusz  należy przesyłać razem z KARTĄ ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ w wersji 

elektronicznej w formie linku do pobrania pliku (np. WeTransfer) na adres: konkurs@kire.pl (w tytule 

maila: „Konkurs „ZDALNIE ZDOLNY NAUCZYCIEL”) lub na nośniku danych za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej na adres KIRE, ul. Wielicka 42/104, 30-552 Kraków (data stempla pocztowego oznacza 

termin zgłoszenia pracy). 

3. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel, który opracował scenariusz. 

§ 7. 

1. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest jej terminowe nadesłanie. 

2. Przesłanie pracy w terminie, o którym mowa w § 6 pkt. 1, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

konkursu.  

3. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów oraz kosztów wynikających 

z przygotowań pracy konkursowej.  

Rozdział III 

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

§ 8. 
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1. Oceny scenariuszy dokonuje Komisja Konkursowa 

2. Komisja Konkursowa powołana jest przez Dyrektora Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji.  

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 4 przedstawicieli Organizatora: Przewodniczący Komisji 

oraz trzech Członków Komisji. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zgłoszenia decydujący głos 

ma Przewodniczący Komisji.  

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

§ 9. 

1. Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria 

a) poprawność merytoryczną 

b) zastosowanie nowoczesnych metod nauczania 

c) pracę uczniów w grupach 

d) interaktywność 

e) atrakcyjność przekazu 

f) oryginalność  

g) dodatkowe punkty od Jurora 

2. W każdym z kryterium można uzyskać od 0 do 5 punktów. 

§ 10. 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 lutego 2021 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane stronie organizatora kire.pl  12 lutego 2021 r. 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do finału za pomocą poczty 

elektronicznej.  

3. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w Krakowie/ za pośrednictwem platformy do wideokonferencji  

20 lutego 2021 r.  

4. Spośród laureatów Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę z każdego etapu edukacji.  

§ 11. 

1. Nagrody przyznawane są w dwóch w kategoriach, o  których mowa w § 4 ust. 2, 
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• 1 miejsce – laptop 

• 2 miejsce – tablet z oprogramowaniem 

• 3 miejsce – kamera 

2. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz bony na szkolenie 

organizowane przez KIRE.  

 

Rozdział IV   

Publikacja pokonkursowa 

§ 12. 

1. Przygotowanie publikacji rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu.  

2. W publikacji znajdą się wszystkie prace laureatów.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji oraz innych form popularyzowania wybranych prac 

zgłoszonych do konkursu. 

4. Publikacja na stronie organizatora kire.pl ukaże się do 28 lutego 2021 r.  

 

Rozdział V 

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych 

§ 13. 

Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały powstałe w ramach konkursu. 

§ 14. 

Wszelkie materiały powstałe w ramach konkursu mogą być wykorzystywane przez organizatora w celu 

podnoszenia jakości usług edukacyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.  

 

§ 15. 

Laureat konkursu z chwilą przyznania nagrody udziela Krakowskiemu Instytutowi Rozwoju Edukacji 

(KIRE) nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie utworu 
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(scenariusza zajęć lub uroczystości szkolnej) w celach określonych w § 13 na wszelkich polach eksploatacji 

znanych w chwili udzielenia licencji, w tym w szczególności:  

1) wprowadzenie do pamięci komputera,  

2) utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich dostępnych technik  

(w tym techniką drukarską, jak również wytwarzanie techniką cyfrową) na jakimkolwiek nośniku  

lub/i w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-

line), 

3)  publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności wprowadzenie i udostępnianie w Internecie na 

stronach internetowych KIRE, powiązanych serwisach on-line, serwisach tekstowych, 

multimedialnych i innych). 

§ 16. 

1. Uczestnicy przystępujący do konkursu są zobowiązani nie nadsyłać prac, które naruszają prawa 

do wizerunku lub prawa autorskie osób trzecich.  

2. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa 

naruszyli.  

3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wypisania, z jakich publikacji i źródeł korzystali, o czym mowa 

w § 5 pkt. 1a i 2a regulaminu.  

§ 17. 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) RODO 

dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, w tym w szczególności 

w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych . 

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie podanego adresu e-mail przez organizatora w celu 

informowania o prowadzonej działalności edukacyjnej.  

3. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.  

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swych danych osobowych 

w celach związanych z organizacją konkursu.  
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5. Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik 

konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich 

przetwarzania.  

5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w konkursie. 

6. Administratorem danych osobowych jest organizator. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 18. 

Wszelkie zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

organizatora: kire.pl.   
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ 

 

tytuł/ nazwa 

scenariusza  
 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

 

e-mail   

nr tel.  

nazwa i adres 

szkoły 
 

TYP SZKOŁY  

szkoła podstawowa  

szkoła ponadpodstawowa  

 

Informuję, że zapoznałem się i w pełni akceptuję regulamin konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych. 

 

 

 Imię i nazwisko uczestnika / autora pracy konkursowej Własnoręczny podpis 

1.    
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU 

KARTA OCENY PRACY KONKURSOWEJ 

 Metryczka Jurora 

imię, nazwisko  Jurora   

Metryczka Pracy Konkursowej 

tytuł/ nazwa 

scenariusza 
 

imię i nazwisko 

Uczestnika 

 

 

nazwa i adres szkoły  

TYP SZKOŁY  

szkoła podstawowa  

szkoła ponadpodstawowa  

 

Dodatkowe informacje o projekcie 

 

 

 

 

 

 

Praca dopuszczona do oceny merytorycznej 

Imię i nazwisko pracownika KIRE Własnoręczny podpis 
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OCENA JURORA  

KATEGORIE WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU 

1) poprawność merytoryczna 

0 1 2 3 4 5 

2) zastosowanie nowoczesnych metod nauczania 

0 1 2 3 4 5 

3) praca uczniów w grupach 

0 1 2 3 4 5 

4) interaktywność 

0 1 2 3 4 5 

5) atrakcyjność przekazu 

0 1 2 3 4 5 

6) oryginalność 

0 1 2 3 4 5 

7) dodatkowe punkty od Jurora 

 

 

 

Opisowe uzasadnienie przyznanych punktów1 / uwagi pozytywne i negatywne o pracy 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Jurora Własnoręczny podpis 

 
1 dotyczy przede wszystkim dodatkowych punktów Jurora  

0 1 2 3 4 5 

SUMA PUNKTÓW    
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OCENA KOŃCOWA – SUMA PUNKTÓW/ŚREDNIA OCEN 

 

JUROR LICZBA PRZYZNANYCH  PUNKTÓW 

  

  

  

  

SUMA PUNKTÓW    

 

Uwagi komisji oraz informacje o przyznaniu nagrody  

 

 

 

 

 

 

KOMISJA KONKURSOWA 

 

Imię i nazwisko Jurora Własnoręczny podpis Data 
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