REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU
„KREATYWNY NAUCZYCIEL”
§1
Konkurs „Kreatywny Nauczyciel”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Puławach, zwane dalej „Organizatorem”, na
zasadach określonych w Regulaminie. Patronat Honorowy: Dyrektor PCDZN oraz
wydawnictwo MAC Edukacja S.A.
§2
Celem IV edycji Konkursu jest upowszechnianie przykładów dobrej Praktyki pedagogicznej
w zakresie pracy z dzieckiem młodszym w przedszkolu oraz promowanie działao nauczycieli.
Idea Konkursu wpisuje się w podstawowe kierunki polityki oświatowej paostwa na rok
szkolny 2013/2014:
„Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku
szkolnego”.

§3
Adresatami Konkursu są nauczyciele przedszkoli, z terenów objętych doradztwem PCDZN
w Puławach , którzy inicjują, wdrażają oraz propagują w twórczy i ciekawy dla dzieci sposób,
działania edukacyjne służące nabywaniu i rozwijaniu kompetencji szkolnych przez dzieci
młodsze w przedszkolu.

§4
Do Konkursu mogą przystąpid indywidualnie lub zespołowo – maksymalnie 2 osoby fizyczne
będące autorami działania edukacyjnego zgodnego z celem i tematyką Konkursu.

§5
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego,
sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu(zamieszczonym
na stronie internetowej PCZDN ).
Zgłoszenia należy przesyład w terminie do dnia 31 marca 2014 r., osobiście lub drogą
pocztową na adres:
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Al. Królewska 3
24-100 Puławy

z dopiskiem na kopercie Konkurs „Kreatywny Nauczyciel”
lub pocztą elektroniczną na adres: pcdznpulawy@go2.pl
O uczestnictwie w Konkursie decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego
(Załącznik nr 1 do Regulaminu – umieszczony w tym dokumencie po regulaminie)

§6
Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie wybranych

działao edukacyjnych, zgodnych

z celem i tematyką Konkursu. Należy zgłosid działania edukacyjne, które zostały zrealizowane
w ostatnich latach, jednak nie później niż do kooca roku szkolnego 2012/2013.

§7
Dokumentacja konkursowa obejmuje:
1. Sprawozdanie z realizacji działao edukacyjnych (Załącznik nr 2 do Regulaminu,
zamieszczony na koocu tego dokumentu), w wersji papierowej (2 egzemplarze) przesłane na
adres:
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Al. Królewska 3
24-100 Puławy,
z dopiskiem na kopercie Konkurs „Kreatywny Nauczyciel” ;
2. Prezentację w wersji elektronicznej (1 płyta CD lub DVD), ilustrującą zrealizowane
działania edukacyjne i ich efekty.

3. Prezentacja może zawierad materiały: wideo (skompresowane do znanych typów
formatów, takich jak: avi, mpg) oraz audio (w formacie: mp3, wav i innych kompatybilnych ze
standardowymi dekompresorami zawartymi w systemach Windows) .

§8
Szczegółowe warunki Konkursu:
1. Do Konkursu należy zgłosid nowatorskie, interaktywne i wyróżniające się spośród innych
działania edukacyjne, uprzednio niepublikowane, nienagrodzone, niezgłoszone jako
innowacja i nierealizowane w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

2. Realizacja działania edukacyjnego powinna byd potwierdzona przez dyrektora placówki
(Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu).

§9
1. Okres realizacji Konkursu – od lutego 2014 r. do maja 2014 r.
2. Harmonogram Konkursu:
− ogłoszenie Konkursu: luty 2014 r.
− przyjmowanie zgłoszeo: do 31 marca 2014 r.
− złożenie sprawozdania z realizacji działania edukacyjnego: do 30 kwietnia 2014 r.
− ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: maj 2014 r.

§ 10
1. Oceny działania edukacyjnego, na podstawie sprawozdania z realizacji działao
edukacyjnych w wersji papierowej (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz prezentacji w wersji
elektronicznej, spełniających warunki, o których mowa w § 7, dokona Komisja Konkursowa,
powołana przez Organizatora Konkursu.
2. Kryteria oceny:
− wartośd dydaktyczna i wychowawcza działao edukacyjnych, która gwarantuje osiągnięcie
celu Konkursu;
− oryginalnośd, innowacyjnośd pomysłów, metod i form realizacji;
− jakośd przygotowania dokumentacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,
z uwzględnieniem, że wersja elektroniczna stanowi uzupełnienie informacji o zrealizowanym
działaniu edukacyjnym, przekazanej w wersji papierowej;
-ewaluacja i wnioski

§ 11
1. Uczestnikom Konkursu przyznawane są przez Organizatora nagrody i wyróżnienia,
na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej.
2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych działao edukacyjnych zostaną powiadomieni
pisemnie o miejscu i terminie wręczenia nagród oraz wyróżnieo.

§ 12
Ustalenia dodatkowe:
1. Nagrodzone i wyróżnione działania edukacyjne mogą byd opublikowane na stronie
internetowej PCDZN (za zgodą autorów zgodnie z prawem autorskim).
2. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom.

3. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie
danych osobowych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich
poprawiania. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm).
5. Organizator nie pokrywa uczestnikom kosztów poniesionych z tytułu udziału w Konkursie.
6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

Informacji udziela:
doradca metodyczny Małgorzata Pawlik
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. AL. Królewska3
24-100 Puławy
tel. 604562527
e-mail: pawlikgosia@gazeta.pl

ul. Aleja Królewska 3, 24 – 100 Puławy
tel. 888-49-01 fax. 886-48-28

Formularz zgłoszenia do Konkursu „Kreatywny Nauczyciel”
w roku szkolnym 2013/2014

Dane organizacyjne
1. Tytuł/nazwa działania edukacyjnego

2. Autor/autorzy (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

3. Placówka oświatowa
a. nazwa

b. adres

c. telefon, fax, e-mail

d. osoba upoważniona do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail)

Metryczka działania edukacyjnego
1.

Adresaci

2.

Termin realizacji

3.

Krótki opis realizacji (etapy działao)

……………………………………
podpis/y autora/autorów

………………….……………………………………………
data, podpis i pieczęd dyrektora szkoły/placówki

Patronat Honorowy: Dyrektor PCDZN w Puławach, wydawnictwo MAC Edukacja S.A Kielce

Uwaga:
Zaleca się, aby formularz został wypełniony komputerowo lub jednolicie pismem drukowanym.

ul. Aleja Królewska 3, 24 – 100 Puławy
tel. 888-49-01 fax. 886-48-28

Sprawozdanie
z realizacji działania edukacyjnego w ramach Konkursu
„Kreatywny Nauczyciel” w roku szkolnym 2013/2014
4.

Tytuł/nazwa działania edukacyjnego

5.

Autor/autorzy (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

6.

Dane organizacyjne (placówka, adres, telefon, e-mail)

7.

Cele ogólne działania edukacyjnego

8.

Opis działania, ze szczególnym uwzględnieniem jego twórczego charakteru oraz zgodności
z celem i tematyką Konkursu

6. Rezultaty działania edukacyjnego (korzyści dla dzieci/ placówki, środowiska lokalnego)

7. Współpraca z innymi podmiotami (krótki opis)

8. Ewaluacja podjętych działao, wnioski:

………………………………………

…………….………………………………………………………

podpis/y autora/autorów

data, podpis i pieczęd dyrektora szkoły/placówki

Oświadczenia

………………………………………………………………………………
(imię/imiona i nazwisko/nazwiska uczestnika/uczestników Konkursu)

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej do niniejszego Konkursu pracy, która stanowi
utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Praca jest oryginalna i nie zawiera żadnych zapożyczeo
z utworów innych twórców, a moje prawa do utworu nie są w żaden sposób ograniczone.
Oświadczam, iż z chwilą podpisania niniejszego oświadczenia, nieodpłatnie przenoszę na
PCDZN , prawo do wykorzystania utworu na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności do publikacji na stronie
internetowej www.pcdzn.edu.pl. Niezależnie od powyższego – również nieodpłatnie – przenoszę
na Wydawcę prawo do dokonania skrótu i streszczenia pracy.

…………………………..

………………………………………………….

miejscowośd, data

podpis/y autora/autorów pracy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w niniejszym formularzu dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).

…………………………..

………………….………………………………….

miejscowośd, data

podpis/y autora/autorów pracy

Patronat Honorowy: Dyrektor PCDZN w Puławach, wydawnictwo MAC Edukacja S.A Kielce

Uwaga:
Zaleca się, aby formularz sprawozdania został wypełniony komputerowo lub jednolicie pismem drukowanym.

