
Regulamin konkursu na najciekawszy scenariusz zajęć  

związanych z powstaniami śląskimi  

 

Konkursu na najciekawszy scenariusz zajęć zw. z powstaniami śląskimi organizowany 

jest w roku obchodów 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich 

 

Cele: 

1. Kształtowanie poczucia więzi z regionem i jego historią. 

2. Uczczenie stulecia wybuchu powstań śląskich. 

3. Rozwijanie działań twórczych. 

4. Wzbogacanie metod i form nauczania. 

5. Popularyzowanie i wspieranie zainteresowań regionalnych. 

 

Forma: 

Konkurs przebiega jednoetapowo. 

 

Kategorie:  

I – scenariusz zajęć przedmiotowych – według obowiązujących ramowych planów 

nauczania 

II – scenariusz zajęć dowolnych – zajęcia dodatkowe, np. kółko historyczne, zajęcia 

świetlicowe, zajęcia biblioteczne, itp.  

 

Zasady udziału: 

1. W konkursie mogą brać udział nauczyciele wszystkich typów szkół i wszystkich 

przedmiotów. 

2. Zgłoszenia do konkursu (z dołączonym scenariuszem) dokonuje nauczyciel (zał. 1)  

do 15 kwietnia 2020 r.
1
 na adres: 

Kuratorium Oświaty w Katowicach 

ul. Powstańców 41 a 

40-024 Katowice 

z dopiskiem: 100-lecie powstań śląskich: Konkurs na scenariusz  

3. Komisja Wojewódzka wyłoni laureatów konkursu w terminie do 20 maja  2020 r. 

Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej 

www.kuratorium.katowice.pl w zakładce „100-lecie powstań śląskich”. 

4. Przedmiotem konkursu jest scenariusz zajęć, które są związane z powstaniami 

śląskimi. Scenariusz powinien być pracą indywidualną. 

5. Uwagi do realizacji: 

 scenariusz może być przeznaczony do realizacji zajęć 45-minutowych lub 90-

minutowych, 

 scenariusz powinien być wydrukowany na kartkach A4 (czcionka: Times New 

Roman, wielkość: czcionki: 12, odstępy między wierszami: 1,15 do 1,50). 

                                                             
1 Decyduje data stempla pocztowego 

http://www.kuratorium.katowice.pl/


 

Kryteria oceny pracy literackiej: 

1. Zgodność z przedmiotem konkursu. 

2. Wartość merytoryczna scenariusza. 

3. Poprawność formalna i językowa. 

 

 

Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z  przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie 

danych i wizerunku – w przypadku uzyskania tytułu laureata  - na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie 

w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu 

o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. 32 606 30 14 (wiz. Joanna Końska,  

st. wiz. Dorota Niedzielska-Barczyk). 

5. Laureaci konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji o  niniejszym 

konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym 

zobowiązuje się poinformować uczestników. 

7. Werdykt jurorów jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


