
                                                 Załącznik  
                                                                                                          do Zarządzenia Nr 412  
                                                                                                          Prezydenta Miasta Radomia  
                                                                                                          z dnia 16 marca 2011r.  
 

 
 
REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE SCENARIUSZA   
ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH pt. ”KAśDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY” 
                                                    

 Motto: „Tylko dzieci wiedzą, czego szukają” 
Antonine de Saint – Exupery 

                                                                
§ 1 

Organizator 
Organizatorem konkursu, zwanym  dalej „konkursem”,  jest Prezydent Miasta Radomia. 
 

§ 2 
Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 
 
1) integracja społeczna dzieci młodzieŜy o róŜnym stopniu sprawności, 
2) włączanie w środowisko naturalne rówieśników dzieci/młodzieŜy ze specjalnymi potrzebami                                     

edukacyjnymi, 
3) kształtowanie wśród dzieci i młodzieŜy postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, wraŜliwości, 

serdeczności, gotowości słuŜenia pomocą, 
4) przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do izolacji osób 

niepełnosprawnych, 
5) budowanie solidarności między dziećmi/młodzieŜą o specjalnych potrzebach a ich 

rówieśnikami, 
6) umiejętność zgodnego współŜycia i współdziałania w grupie. 
 

§ 3 
Uczestnicy konkursu. 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne – nauczyciele radomskich placówek, dla 
których  organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia 

2. Jeden nauczyciel moŜe złoŜyć co najwyŜej 2 scenariusze zajęć edukacyjnych. 
 
                                                                                § 4 
                                                           Warunki uczestnictwa 

1. Tematem konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych, które będą realizowane 
w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia. 

2. Scenariusz winien być opracowany z uwzględnieniem: 
1) od strony merytorycznej: 

1) tematu zajęć, 
2) określenia czasu ich trwania , 
3) określenia grupy wiekowej, 
4) metody pracy, 



5) celów  szczegółowych, 
6) przebiegu zajęć z opisem działań nauczyciela i uczniów, 
7) podsumowania zajęć, 
8) ankiety ewaluacyjnej, 
9) załączników /materiałów do pracy indywidualnej  lub/i  grypowej/. 

     2) od strony metodycznej: 
1) metod aktywizujących indywidualnych i/lub grupowych, 
2) komentarzy metodycznych do zajęć,  

     3) od strony czasowej 
1) czasu trwania zajęć edukacyjnych  dostosowanego do grupy wiekowej, 
2) podstawowej jednostki czasowej ( 45 minut ). 

         3. Scenariusz powinien być napisany w języku polskim i złoŜony  w miejscu i w czasie  
              wskazanym przez Organizatora w wersji elektronicznej i w formie wydruku wraz z karta  
              zgłoszeniową i podpisanym oświadczeniem, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do niniejszego 
              regulaminu. 
         4. Scenariusz nie moŜe być wcześniej nigdzie publikowany, a uczestnicy konkursu muszą  
              oświadczyć, Ŝe ich prawa autorskie do scenariusza są wolne od praw i roszczeń osób  
              trzecich. 
         5. Organizator konkursu zastrzega sobie nabycie majątkowych praw autorskich do 
              nagrodzonych prac  konkursowych na wszystkich polach eksploatacji.  
 

§ 5 
                                                  Kryteria oceny nadesłanych prac 
1. Zgłoszone do konkursu scenariusze oceniane będą według następujących kryteriów: 

1) dostosowania do potrzeb i moŜliwości dzieci/młodzieŜy, 
2) innowacyjność w doborze metod, narzędzi i środków  dydaktycznych, 
3) oryginalność, 
4) spełnianie  wymogów czasowych, formalnych, merytorycznych  i metodycznych. 

2. Treść scenariusza powinna nawiązywać do tematyki i celów  konkursu. 
 

§ 6 
                                                         Rozstrzygnięcie Konkursu 
 
1. Scenariusze złoŜone przez osoby inne niŜ określone w § 3  oraz  nie spełniające wymogów 

określonych w niniejszym regulaminie  nie będą oceniane przez Komisję Konkursową. 
2. Scenariusze, o których mowa w ust. 1 nie będą odsyłane. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 kwietnia 2011r.  
4. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie  opublikowane na stronie internetowej miasta Radomia 

– www.radom.pl 
 

§ 7 
                                          Termin i miejsce złoŜenia scenariuszy: 
 
1.   Scenariusz naleŜy przesyłać pocztą  ( złoŜyć osobiście ) na adres: 

Urząd Miejski w Radomiu  
Wydział Edukacji Sportu i Turystyki 
pokój 268 
w terminie  do dnia 28 marca  2011r do godziny 15.30. 

2. Dla scenariuszy wysłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
 



§ 8  
                                                    Zasady przyznawania nagród 
 
1. Komisja Konkursowa wyłoni trzy najlepsze scenariusze w następujących kategoriach: 

1)  wychowanie przedszkolne. 
2)   szkoła podstawowa, 
3)   gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. 

2. Komisję Konkursową powołuje Organizator konkursu. 
3. O terminie  uroczystego wręczenia nagród autorzy nagrodzonych scenariuszy zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną bądź telefoniczną. 
4. Nagrody Prezydenta Miasta Radomia zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego  2010/2011. 
 

§ 9 
                                                           Postanowienia końcowe 
 
1. Komisja Konkursowa nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i 

nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłuŜenia konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezaleŜnych 
3. Informacje o konkursie: www.radom.pl – zakładka – edukacja – aktualności, www.bip.radom.pl 
 
 
 
 


