
REGULAMIN 
Konkursu na scenariusz i film z przebiegu lekcji  

pod nazwą 
„Moja Niepodległa” 

 
realizowanego w ramach 

 
działań z zakresu uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

 
 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

1. Konkurs pt. „Moja Niepodległa” (dalej: Konkurs), organizowany jest przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę oraz 
Dyrektora Archiwum Państwowego pana Krzysztofa Kowalczyka (dalej: Organizatorzy). 

2. Konkurs trwa od 5 września do 16 listopada 2018 roku. 
 
 

CEL KONKURSU 
 

§ 2. 
 

Celem konkursu jest: 
• popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek 

oświatowych wiedzy historycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli 
związanych z dążeniem Polaków do odzyskania niepodległości w latach 1914 – 1923, 

• aktywizacja nauczycieli w celu upowszechniania nowatorskich i adekwatnych metod 
nauczania, 

• podnoszenie świadomości dotyczącej doskonalenia własnego warsztatu pracy,  
• prezentowanie dobrych praktyk. 

 
 

TEMATYKA KONKURSU 
 

§ 3. 
 

Tematem konkursu jest przegotowanie scenariuszu ciekawej, kreatywnej i inspirującej lekcji 
o tematyce niepodległościowej, przeprowadzenie jej oraz zarejestrowanie materiałów na 
płycie CD lub pendrivie. 

 
 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 
 

§4. 
 

1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.  

2. Konkurs dotyczy przygotowania scenariusza z 1 lekcji  o tematyce niepodległościowej dla 
uczniów wybranych klas w ww. szkołach (maks. 45 minut) oraz materiału filmowego 
(maks. 10 minut) na podstawie scenariusza lekcji. 



3. Uczestnicy Konkursu będą mogli skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych 
przez Archiwum Państwowe. Materiały będą dostępne na stronach internetowych 
Organizatorów. 

4. Scenariusz oraz materiał filmowy (dalej: praca konkursowa) powinny być przygotowane 
przez jednego nauczyciela. 

5. Materiał filmowy powinien być zarejestrowany na zewnętrznym nośniku danych np.  
płycie CD lub pendrive. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody nauczyciela, w tym 
również zgody rodziców uczniów/pełnoletnich uczniów na wykorzystanie prac 
konkursowych dla celów promocyjnych i związanych z ogłoszeniem wyników Konkursu. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu Konkursu. 
 
 

PRZEBIEG KONKURSU 
 

§5. 
 

1. Konkurs rozpoczyna się 3 września 2018 r., a jego Regulamin będzie dostępny na 
stronach internetowych Organizatorów www.kuratorium.szczecin.pl oraz 
www.szczecin.wp.gov.pl.  

2. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście wraz z czytelnie wypełnioną 
Kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) do dnia 16 listopada 2018 r. na adres Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,  z dopiskiem „Moja 
niepodległa”. Liczy się data faktycznego wpłynięcia pracy konkursowej do 
Kuratorium. 

3. Prace konkursowe powinny zawierać następujące informacje: 
• dane autora (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, telefon kontaktowy, adres e-

mail),  
• imię i nazwisko dyrektora szkoły,  

4. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 
5. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 
 

OCENA PRAC 
 

§ 7. 
 

1. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja powołana przez Organizatorów 
2. Nagrodzone zostaną  trzy najlepsze prace – po jednej dla każdego rodzaju szkół. 
3. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień. 
4. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu, Komisja sporządzi protokół z jego przebiegu, w 

którym wskaże: skład komisji oraz imiona i nazwiska osób, które zostały nagrodzone w 
konkursie. 

5. Organizatorzy mają prawo zapraszać do współpracy inne organizacje i instytucje 
działające na rzecz popularyzacji wiedzy historycznej dotyczącej tematyki 
niepodległościowej. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/
http://www.szczecin.wp.gov.pl/


OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 
 

§ 8. 
 

1. O wynikach Konkursu Organizatorzy poinformują telefonicznie lub drogą mailową. 
Wyniki zostaną opublikowane również na stronach internetowych Organizatorów. 

2. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. 
3. Organizatorzy w późniejszym komunikacie poinformują o miejscu gali. 
4. Organizatorzy mają prawo do zmiany terminu i miejsca gali. 
5. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 9. 
 

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych Uczestników Konkursu. Szczegółowe informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w treści załącznika nr 1 do 
Regulaminu. 

2. Przysłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub 

zawieszenia z ważnych przyczyn. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i 

zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w 
miejscu, w którym został opublikowany Regulamin Konkursu. 

5. Dyrektor szkoły, której reprezentantem jest uczestnik Konkursu, powinien posiadać od 
rodziców uczniów, którzy wystąpią w materiale filmowym zgody na upublicznianie 
wizerunku. 

6. Udział w Konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków. 
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu: 
 
Daniel Wróbel 
Wydział Informacji i Promocji 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
tel. 91 442 75 28, mail: dwrobel@kuratorium.szczecin.pl 


