Regulamin Konkursu
na scenariusz lekcji wychowawczej
§ 1 Postanowienia Ogólne
1) Cele Konkursu:
− wyłonienie najlepszego scenariusza lekcji wychowawczej na temat „Bezpieczeństwo w sieci”,
− podkreślenie znaczenia dobrych lekcji wychowawczych,
− uaktywnienie
nauczycieli-wychowawców
prowadzących
lekcje
wychowawcze
w szkołach,
− propagowanie dobrych praktyk w szkołach,
− poszerzenie oferty poradni w zakresie działań profilaktycznych w szkołach,
− integracja środowiska nauczycielskiego w Powiecie Opoczyńskim,
− wydanie biuletynu zawierającego najciekawsze scenariusze do wykorzystania
w szkole.
2) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Konkurs na
scenariusz lekcji wychowawczej („Konkurs”).
3) Organizatorem Konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie.
4) Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Opoczyński.
5) Patronami Medialnymi Konkursu są Radio Plus Radom oraz Mazopolska.pl
§ 2 Czas trwania Konkursu
1) Konkurs będzie trwał od listopada 2019 r. do maja 2020 r.
§ 3 Uczestnicy Konkursu
1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w szkole ponadpodstawowej
z Powiatu Opoczyńskiego.
2) Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny będzie w siedzibie Organizatora:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2 oraz na stronach
internetowych: http://www.pppopoczno.4bip.pl pppopoczno.pl
§ 4 Zasady Konkursu
1) Zgłoszenia do konkursu uczestnicy dokonują osobiście.
2) Organizator powoła dla potrzeb Konkursu Jury, które będzie oceniać otrzymane zgłoszenia.
4) W skład Jury Konkursu wchodzą:
* Dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego
* pracownicy Poradni
* doradca metodyczny
* Przewodniczącym Jury jest, z racji pełnionej funkcji, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Opocznie.
§ 5 Przebieg Konkursu.
1) Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi
załącznikami.
2) Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:
- autorski, oryginalny scenariusz lekcji wychowawczej zgodnej z tematyką konkursu,
przeprowadzonej przez jego autora/autorkę w szkole, w której pracuje.

- sprawozdanie wraz z wnioskami nauczyciela z przeprowadzonej lekcji wychowawczej na
temat „Bezpieczeństwo w sieci”.
- zaświadczenie dyrektora szkoły o przeprowadzeniu lekcji na podstawie zgłoszonego do
konkursu scenariusza.
- do zgłoszenia można również dołączyć ocenę lekcji dokonaną przez uczniów biorących w niej
udział.
3) Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora w dwóch zamkniętych kopertach
oznaczonych jednakowym symbolem (hasło lub znak graficzny) oraz oznaczonych numerami 1 i
2. Koperta nr 1 powinna zawierać zgłoszenie do konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych, a także zaświadczenie dyrektora o realizacji lekcji wychowawczej
(załączniki nr 1 i 2 do regulaminu), a koperta nr 2 scenariusz lekcji wraz z pozostałymi
załącznikami.
4) Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora od 3 lutego do 29 maja
2020 r . Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
5) Po upływie terminu zgłoszeń Jury Konkursu wyłoni laureatów Konkursu.
6) Laureaci zostaną wybrani w oparciu o liczbę punktów, uzyskaną w ocenie Jury Konkursu.
A. Procedura oceny:
- podstawą oceny będą zgłoszone scenariusze wraz ze sprawozdaniem z odbytych zajęć,
- Jury będzie oceniało scenariusze punktowo i anonimowo, tj. przed otwarciem kopert z danymi
autora,
- punkty uzyskane przez dany scenariusz od poszczególnych członków Jury zostaną zsumowane,
- w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej scenariuszy równej liczby punktów Jury wyłoni
zwycięski scenariusz poprzez głosowanie,
- w przypadku uzyskania w głosowaniu równej liczby głosów rozstrzygający będzie głos
Przewodniczącego Jury.
B. Kryteria oceny:
- zgodność scenariusza z tematyką konkursu,
- innowacyjność,
- atrakcyjność zajęć dla uczniów, w tym wykorzystanie metod aktywizujących,
- realizacja założonych celów profilaktycznych i wychowawczych.
7) Zwycięzcą Konkursu i laureatem nagrody głównej zostanie autor scenariusza, który uzyska
najwyższą ocenę Jury. W przypadku większej liczby zgłoszeń przewiduje się możliwość
rozszerzenia puli nagród o Nagrody Specjalne i wyróżnienia.
8) Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystych
obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 2020 roku, organizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Opocznie.
9) Przewiduje się wydanie biuletynu zawierającego najciekawsze scenariusze oraz
udostępnienie go dla szkół Powiatu Opoczyńskiego (w tym w formie elektronicznej).

§ 6 Klauzula Informacyjna dla Uczestników Konkursu.
Zgodnie z art. 24 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 zwanego "RODO" informujemy, że:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie, z siedzibą ul. Armii Krajowej 2,
26-300 Opoczno, reprezentowana przez Dyrektora.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się
z powołanym w PPP Opoczno Inspektorem Ochrony Danych,
P. Januszem Wyspiańskim, e-mail: januszwyspianski@abi24.eu, tel. +48 600 246 497
Dane będą przetwarzane w celu Realizacji Konkursu w oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody w załączniku nr 1.
Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych
w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez
Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie.
Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie
art. 6 ust.1 lit.a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
Administratora związanych z realizacją Konkursu.
Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że
niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na
obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Dane osobowe nie są profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego
danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

§ 7 Postanowienia końcowe.
1) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie Konkursu
w uzasadnionych przypadkach.
2) Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie podana do wiadomości w taki sam sposób,
w jaki został ogłoszony niniejszy Regulamin.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA DO KONKURSU NA SCENARIUSZ LEKCJI
WYCHOWAWCZEJ wraz z OŚWIADCZENIEM.
Tytuł scenariusza:……………………………………………………………………………………………........
Dane nauczyciela zgłaszającego się do do udziału w konkursie:
imię i nazwisko:…………………………..…………………………………………………………..
adres:…………………………………………………………….………………………………………..
e‐mail:……………………………………………………………………………….…………………….
tel.:……………………………………………………………………………………………………….….
Dane placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel:
nazwa instytucji:……………………………………………………………………………………….
ulica:………………………………………………………………………………………………………...
miejscowość:…………………………………………………………………………………………….
kod pocztowy:……………………………………………………………………………………………
telefon:………………………………………………………………………………………………………
e‐mail:……………………………………………………………………………………………………….
•

•

•
•
•

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018,
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanego scenariusza bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych w wybranej przez niego formie. W przypadku przyznania mojemu
scenariuszowi jednej z nagród, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Poradnii PsychologicznoPedagogicznej w Opocznie, nieodpłatnie, autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do
przedmiotowego scenariusza, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa m. in. w art.50
tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
optyczne, CD-ROM), wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, dokonywania jego
opracowań i tłumaczeń, wykorzystywania fragmentów lub całości scenariusza w innych dziełach,
wykorzystywania scenariusza w dowolnych realizacjach np. filmowych, teatralnych i innych, prawa
udzielania licencji na wykorzystanie scenariusza przez inne podmioty w ramach posiadanych przez
Organizatora pól eksploatacji.
W przypadku konieczności wykorzystania przez Organizatora scenariusza w ramach dodatkowych
eksploatacji zobowiązuję się do niezwłocznego zawarcia z organizatorem stosownej umowy przenoszącej
autorskie prawa majątkowe na tych polach
Posiadam nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, pełne autorskie prawa majątkowe do ww.
scenariusza lekcji;
W przypadku roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia ich autorskich praw majątkowych w związku
z wykorzystaniem scenariusza przez Organizatora (w ramach przekazanych na ich rzecz autorskich praw
majątkowych) ponoszę w stosunku do osób trzecich, w związku z ich roszczeniami, odpowiedzialność
wyłączną;
Zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu, Klauzuli informacyjnej dotyczącą uczestnictwa
w konkursie, które rozumiem i w pełni akceptuję.

…………………
data

……………………………………………….
czytelny podpis uczestnika konkursu.

Załącznik nr 2
Zaświadczenie dyrektora szkoły o przeprowadzeniu lekcji wychowawczej na podstawie
zgłoszonego scenariusza.

…………………………………………
Pieczęć szkoły

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

