
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA SCENARIUSZ LEKCJI  

Z okazji Roku Świętego Jana Pawła II 

„W hołdzie Polskiemu Papieżowi” 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem Konkursu są Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, 

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży 

KANA w Tarnowie zwani dalej „Organizatorem”. 

§ 2.  

CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest: 

1) zaangażowanie nauczycieli w obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, 

2) pielęgnowanie i utrwalanie wartości głoszonych przez Papieża Polaka, 

3) popularyzacja wiedzy i świadomości o życiu i działalności Św. Jana Pawła II, 

4) uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy, poprzez aktywne wykorzystywanie nowych technologii 

podczas prowadzenia lekcji. 

§3. 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa 

oraz powiatu tarnowskiego. 

§4. 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Zadanie konkursowe polega na napisaniu scenariusza jednej jednostki lekcyjnej, do zrealizowania na 

poziomie II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej, związanego z osobą Jana Pawła II. 

§5. 

PRACA KONKURSOWA 

Scenariusz lekcji powinien być napisany w języku polskim, nie być nigdzie wcześniej publikowany  

i zawierać następujące elementy:  

1) dotyczyć jednego z wymienionych niżej obszarów tematycznych: 

a) „Szacunek dla dziejów narodu polskiego w nauczaniu Jana Pawła II”. 

b) „Jan Paweł II - papież rodziny”. 



 
 

c) „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”. 

2) określać: 

a)  przedmiot, dla którego scenariusz został opracowany (np.: historia, j. polski, geografia, religia, itd.), 

b) Temat lekcji, 

c) cele, 

d)  metody, techniki i formy pracy, 

e) wykorzystanie środków dydaktycznych (tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych, 

materiałów ikonograficznych etc.), 

f) konspekt lekcji, opis przebiegu lekcji, 

g) wskazówki metodyczne (zalecenia, sposób realizacji). 

§6. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.  

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. 

3. Uczestnik konkursu musi być autorem scenariusza i może nadesłać tylko jeden scenariusz. 

4. Uczestnicy konkursu muszą oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób 

trzecich. 

5. Prace konkursowe należy przesyłać (bądź dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta) w terminie 

podanym przez Organizatora na stronie internetowej na adres: Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów. 

6. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika 

Konkursu. Te instytucje przekazują Organizatorowi prace konkursowe.  

7. W wypadku przesyłania prac przesyłką kurierską lub pocztową na opakowaniu powinien znaleźć się 

dopisek: Praca na scenariusz lekcji - „W hołdzie Polskiemu Papieżowi”. 

8. W wypadku nadsyłania zgłoszeń i prac konkursowych przesyłką pocztową lub kurierską decyduje data 

stempla pocztowego. 

9. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac indywidualnych. 

10. Od laureatów konkursu wymagana będzie wersja elektroniczna (plik w formacie Word). Wersję 

elektroniczną należy dostarczyć drogą mailową na adres zarzad.tarnow@ksw.pl w terminie do 7 dni od 

dnia ogłoszenia wyników. Utwory niedostarczone w terminie nie  zostaną opublikowane. 

 

 

 



 
 

§7. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1.  Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 

2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania 

najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.  

4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§8. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Scenariusze będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:  

a) realizacja tematu z wybranego obszaru: 

b) dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy;  

c) konstrukcja scenariusza;  

d) innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych;  

e) autorski wymiar scenariusza. 

2. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Organizatora.  

3. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane po ogłoszeniu 

wyników Konkursu w ter. W wypadku ich nieodebrania Organizator Konkursu dokona ich zniszczenia. 

§9. 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Planuje się, że laureaci Konkursu wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród podczas 

Konferencji naukowej „Aby «człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem». Pedagogiczne inspiracje 

nauczaniem Papieża Jana Pawła II” dnia 22 października 2020 roku. 

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień, 

oraz w planowanej publikacji. 

§10. 

DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i 

realizacji jego celów,  



 
 

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy 

konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której 

mieszka i/lub o szkole, w której pracuje, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy 

konkursowej.  

 

Załączniki do Regulaminu: 

1) Załącznik nr 1 - Wzór karty zgłoszeniowej; 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na scenariusz lekcji 
 „W hołdzie Polskiemu Papieżowi” 

 

 

………………………… 
(miejscowość i data)  

       
……………………………. 
Pieczęć szkoły 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 
na scenariusz lekcji „W hołdzie Polskiemu Papieżowi” 

 

 

1.  Nazwa szkoły:………………………………………………………....................................., 
 

Adres szkoły:………………………………………………….............................................., 
 

Telefon kontaktowy:…………………………, 
 

e-mail szkoły:………………………………...., 
 

2. Imię i nazwisko nauczyciela  
 

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) - RODO - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na scenariusz lekcji „W hołdzie 

Polskiemu Papieżowi”. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych będącej 

załącznikiem do niniejszej karty zgłoszeniowej. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem danych 

osobowych w ramach konkursu „W hołdzie Polskiemu Papieżowi” jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. 

Lubelska 23, 30-003 Kraków. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
6. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. 
7. W załączeniu przekazuję nauczyciela biorącego udział w konkursie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
 

 

 

 

Podpis i  pieczęć Dyrektora Szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Załącznik do karty zgłoszeniowej do konkursu 

   

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: iod@mcdn.edu.pl, 

3) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu na scenariusz lekcji „W hołdzie Polskiemu 

Papieżowi”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO, 

4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na scenariusz lekcji „W hołdzie Polskiemu 

Papieżowi” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa, 

8) podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia konkursu na scenariusz lekcji 

„W hołdzie Polskiemu Papieżowi”,  

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu na scenariusz lekcji 
 „W hołdzie Polskiemu Papieżowi” 

 

………………………… 
(miejscowość i data)  

 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA 

biorącego udział w konkursie na scenariusz lekcji  „W hołdzie Polskiemu Papieżowi”  

 

Ja niżej podpisany/na ……………….. biorąc udział w Konkursie na scenariusz lekcji  „W hołdzie Polskiemu Papieżowi”: 
1) oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść, 
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z art. 

7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) – RODO -zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych 

będącej załącznikiem do niniejszego oświadczenia. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorem 

danych osobowych w ramach Konkursu jest  Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków. 

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 
3) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby 

Konkursu oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, mojego wizerunku i wypowiedzi utrwalonych 

jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda 

jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty  

do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 

może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, 

promujących Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 

szczególności rozpowszechnianie na stronach internetowych Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Mój wizerunek 

nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych, 
4) oświadczam, iż w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Organizatora - Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli bezterminowo, nieodpłatnie oraz w sposób nieograniczony ilościowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do 

utworu – pracy konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu - na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych W szczególności Organizator uzyskuje nieograniczone prawo 

do: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 

najem oryginału albo egzemplarzy;  
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  
5) oświadczam, iż utwór jest mojego autorstwa  i w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich. 

………………………                                                                                          

Podpis nauczyciela 
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Załącznik do oświadczenia nauczyciela 

   

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - informuję, że: 

1. administratorem danych osobowych jest: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, 

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: iod@mcdn.edu.pl, 

3. dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem konkursu na scenariusz lekcji „W hołdzie Polskiemu 

Papieżowi”, na podstawie świadomej zgody osób, których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO, 

4. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na scenariusz lekcji „W hołdzie Polskiemu 

Papieżowi” oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

5. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

6. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7. osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa, 

8. podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ jest konieczne do przeprowadzenia konkursu na scenariusz lekcji „W 

hołdzie Polskiemu Papieżowi”, 

9. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 

 


