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Załącznik nr 3 
do Regulaminu Kampanii  

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ  ZAJĘĆ DLA DZIECI                                             

W ramach kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” organizatorzy 

ogłaszają konkurs na scenariusz zajęć dla dzieci pod hasłem:  

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – pomysł na zajęcia” 

Organizatorzy: 

 Organizator konkursu: Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Wydział Projektów 
Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

 Organizatorzy wspierający: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  
w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 
„WOM” w Rybniku, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie oraz Regionalny 
Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. 

Cel konkursu: 

 wypracowanie scenariuszy zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz możliwość przeprowadzenia 
zajęć podnoszących świadomość ekologiczną w zakresie wpływu zanieczyszczonego powie-
trza na zdrowie,  

 promowanie twórczych nauczycieli,  

 wzbogacanie zestawu dobrych praktyk nauczycielskich,  

 promowanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami. 
 

Wymogi formalne dotyczące scenariusza: 

1. Prace do konkursu zgłaszają wszystkie przedszkola zakwalifikowane do udziału w kampanii 

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. 

2. Zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki, o której mowa w pkt. 1, zatrudniający nauczycieli 

opracowujących scenariusz zajęć. Możliwe jest zgłoszenie do konkursu tylko jednego scena-

riusza zajęć z danej placówki. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie scenariusze autorskie, nienaruszające praw au-

torskich osób trzecich, wcześniej niepublikowane. Scenariusz zajęć stanowi utwór w rozumie-

niu art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jed-

nolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). 

4.  Autorem scenariusza może być jedna osoba lub kilka osób zatrudniona/zatrudnionych 

w danej placówce.  

5. Udział przedszkola w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Dyrektor przed zgłoszeniem placówki do udziału w konkursie zobowiązany jest do pozyskania 

zgody nauczycieli na udział w konkursie zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.. 

7. Przystąpienie do konkursu oznacza, iż przedstawiciele placówki, w tym autor/autorzy – 

w przypadku zwycięstwa w konkursie (I, II, III miejsce i 2 wyróżnionia), wyraża/ją zgodę na 

rozpowszechnianie swojego wizerunku w zakresie relacji z wręczenia nagród na stronach 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

Ponadto autor/autorzy zwycięskich prac może/mogą wyrazić zgodę na opatrzenie jego/ich wi-

zerunkiem publikacji scenariusza na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskie-

go oraz w czasopismach wydawanych przez partnerów wspierających konkursu i wykorzysta-

nie na potrzeby kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. 

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora konkursu stanowi Załącz-

nik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

9. Tematyka scenariusza: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zacho-

wania prozdrowotne.  
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10. Scenariusz musi zawierać następujące elementy: 

 cel ogólny, 

 cele szczegółowe, 

 metody i formy pracy, 

 materiały i środki dydaktyczne, 

 przebieg zajęć, 

 komentarz nauczyciela, 

 bibliografia. 

Kryteria oceny: 

1. Oceny merytorycznej nadesłanych scenariuszy dokona Jury w składzie określonym przez  

Organizatorów. 

2. Przy ocenie prac konkursowych Jury uwzględni:  

 wartość merytoryczną, 

 oryginalność przedstawienia tematu konkursu (interpretacja tematu),      

 logiczną, przejrzystą, kompletną strukturę scenariusza,  

 innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych. 

Każdy z powyższych kryteriów jest punktowany w skali 0-10 pkt. Punkty są zliczane. Maksy-

malnie można uzyskać 40 pkt. W przypadku scenariuszy, które uzyskały taką samą liczbę 

punktów, decydujący głos o przyznaniu nagrody będzie miał Przewodniczący Jury. 

3. Organizator konkursu  przewiduje 3 nagrody rzeczowe za I, II i  III miejsce dla autorów najle-

piej ocenionych scenariuszy. Organizator przewiduje także przyznanie 2 wyróżnień.  

4. Decyzja komisji jest ostateczna. 

5. Nagroda za: 

 I miejsce: projektor multimedialny do użytku w placówce, pamiątkowy dyplom od Mar-

szałka Województwa Śląskiego, publikacja scenariusza w wybranym czasopiśmie  wyda-

wanym przez jednego z  partnerów wspierających konkursu. 

 II i III miejsce: zestaw nagród rzeczowych (gry edukacyjne, książki o tematyce ekolo-

gicznej), pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja scenariu-

sza w wybranym czasopiśmie wydawanym przez jednego z partnerów wspierających 

konkursu. 

 Dwa wyróżnienia: pamiątkowy dyplom od Marszałka Województwa Śląskiego, publikacja 

scenariusza w wybranym czasopiśmie wydawanym przez jednego z partnerów wspierają-

cych konkursu. 

Czas trwania i przebieg konkursu: 

1. Scenariusze należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail Wydziału Projektów Wła-

snych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: 

 

wydzial.pw@slaskie.pl do  16 grudnia 2019 r. 
W tytule proszę podać nazwę konkursu, tj. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – pomysł  

na zajęcia”. 

 
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: Województwa Śląskiego, RODN 

„WOM” w Katowicach, RODNiIP „WOM” w Rybniku, RODN „WOM” w Bielsku-Białej, RODN 

„WOM” w Częstochowie i ROM-E Metis w Katowicach.   

3. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursu w siedzibie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. 

Sugerowany zakres merytoryczny scenariusza: 

Co to jest powietrze? Zanieczyszczenia w powietrzu. Skąd się biorą zanieczyszczenia? (ogrze-
wanie domów węglem, mokrym drewnem, palenie śmieci, spaliny samochodowe, przemysł). Jak 
zanieczyszczenia wpływają na zdrowie dzieci? Skąd wiedzieć jaki jest stan powietrza? Zachowa-
nia przy dużym zanieczyszczeniu powietrza (m.in. używanie oczyszczaczy, używanie maseczek, 
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3 
   

 

unikanie spacerów, unikanie wietrzenia pomieszczeń). Zachowania dzieci na co dzień (segrega-
cja śmieci zamiast ich palenia, jazda na rowerze/hulajnogą, korzystanie z transportu publicznego 
zamiast samochodu). 

 
 

Załączniki: 
 
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora konkursu 
2. Formularz zgłoszenia pracy do konkursu na najlepszy scenariusz   

 

 
 
 
 
 
 

 


