
Regulamin konkursu na scenariusz zajęć na motywach książki Grażyny Bąkiewicz 

Kto tu rządzi? Demokracja od podwórka 

 

Rozdział 1: ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorami Konkursu są: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy 

Szkolnej w Gdańsku i  Wydawnictwo Literatura. 

§ 2 

1. Prace konkursowe ocenia Komisja powołana przez Organizatorów. 

2. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje województwo pomorskie. 

3. Cele Konkursu: 

a) promowanie postaw patriotycznych oraz wartości demokratycznych, 

b) upowszechnienie  nowatorskich pomysłów i metod pracy, 

c) upowszechnienie czytelnictwa, 

d) promocja twórczości Grażyny Bąkiewicz. 

 

 

§ 3 

1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dotyczących 

tematyki demokracji do wykorzystania na zajęciach w klasach 5-8 szkoły podstawowej. 

2. Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz 

placówek oświatowych, pracujących na terenie województwa pomorskiego, którzy stworzą 

scenariusz na motywach książki Grażyny Bąkiewicz „Kto tu rządzi? Demokracja  

od podwórka”. 

3. W Konkursie przewidziany jest jeden etap o zasięgu wojewódzkim, po którym zostaną 

wyłonieni laureaci konkursu. 

§ 4 

1. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wynikach Konkursu będą zamieszczane na 

stronach internetowych Organizatorów Konkursu:  

a) https://pbp.gda.pl  

b) https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ 

 

 

Rozdział 2: PRZEBIEG KONKURSU 

 

§ 1 

 

1. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu autorskiego scenariusza zajęć edukacyjnych 

https://pbp.gda.pl/
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/


 do wykorzystania stacjonarnie lub zdalnie, dotyczących utrwalania postaw demokratycznych 

i wiedzy o demokracji, opartego na podstawie książki Grażyny Bąkiewicz „Kto tu rządzi? 

Demokracja od podwórka”. 

2. Scenariusz powinien być rozpisany na dwie jednostki lekcyjne (łącznie 90 minut). 

3. Autorem scenariusza może być tylko jedna osoba. 

4. Scenariusz nie powinien przekraczać 7 stron (bez grafiki). 

5. Scenariusz powinien zawierać w swojej strukturze wskazanie treści z podstawy programowej 

dla szkół podstawowych zgodnej z obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu prawem 

oświatowym Ministerstwa Edukacji i Nauki w tej dziedzinie. 

6. Scenariusz powinien być napisany w programie Microsoft Word czcionką Times New Roman 

12 (nagłówki) i 11 (tekst). 

7. Nadesłany scenariusz musi być dziełem przygotowanym specjalnie na Konkurs, wcześniej 

niepublikowanym i nieprzeprowadzanym w praktyce szkolnej. 

8. Nadesłany scenariusz powinien być oryginalny, innowacyjny, wykorzystywać aktywizujące 

metody pracy z uczniem.  

 

§ 2 

 

1. Scenariusz wraz z załącznikami należy przesłać do 7 kwietnia 2023 r. na adres: Pomorska 

Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, al. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk 

(decyduje data stempla pocztowego). 

 

§ 3 

 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. 

2. Przesłane scenariusze będą oceniane według kryteriów: 

a) kreatywność oraz oryginalność pracy konkursowej (0-10 pkt), 

b) różnorodność pomysłów (0-10 pkt), 

c) poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w scenariuszu informacji (0-10 

pkt), 

d) przejrzysty i uporządkowany układ scenariusza (0-5 pkt), 

e) walory edukacyjne i popularyzacyjne (0-5 pkt), 

f) zgodność zapisu scenariusza lekcji z następującymi elementami (0-9 pkt): 

✓ temat lekcji, 

✓ wskazanie realizowanych treści z podstawy programowej dla danego 

etapu kształcenia, 

✓ podanie grupy docelowych odbiorców, 

✓ podanie celów operacyjnych lekcji,  

✓ podanie używanych technik, metod i form pracy z uczniem, 

✓ podanie środków dydaktycznych,  

✓ określenie przebiegu lekcji, 

✓ bibliografia.  

 

3. Komisja ocenia przesłane scenariusze do 15 maja 2023 r .  

4. Komisja wybierze trzy najwyżej punktowane scenariusze. 

5. Autorzy najwyżej punktowanych scenariuszy uzyskają miano laureatów. 



6. Laureaci Konkursu (miejsca I, II, III) otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane  

przez Wydawnictwo Literatura. 

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. Prace finalistów wraz z protokołem Komisji zostaną ogłoszone na stronach internetowych 

Organizatorów Konkursu: 

a) https://pbp.gda.pl  

b) https://www.wydawnictwoliteratura.pl 

 

Rozdział 4: PRAWA AUTORSKIE 

§ 1 

 

1. Scenariusze zajęć dostarczone na konkurs nie będą zwracane. 

2. Scenariusze z największą liczbą punktów zostaną umieszczone na stronach internetowych 

Organizatorów Konkursu: 

a) https://pbp.gda.pl  

b) https://www.wydawnictwoliteratura.pl/  

3. Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku  

i Wydawnictwo Literatura zastrzegają sobie prawo korzystania z prac uczestników Konkursu 

w zakresie ich nieodpłatnej publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw 

autorskich wynikających z podpisanych przez uczestników Konkursu dokumentów.  

 

Rozdział 5: WAŻNE TERMINY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 § 1 

 

1. Ważne terminy: 

a) 22 lutego 2023 r. – ogłoszenie Konkursu, 

b) 7 kwietnia 2023 r. – termin końcowy nadsyłania scenariuszy, 

c) 15 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników Konkursu, 

d) ostatni tydzień maja 2023 r. – wręczenie nagród. 

2. Uroczystość rozdania nagród będzie połączona ze spotkaniem z Panią Grażyną Bąkiewicz, 

autorką książki „Kto tu rządzi? Demokracja od podwórka”. Odbędzie się ona w Pomorskiej 

Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku przy al. Gen. J. Hallera 14  

w ostatnim tygodniu maja 2023 roku (data dzienna spotkania zostanie podana podczas 

ogłoszenia wyników Konkursu). 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmian w harmonogramie działań  

w ramach Konkursu.  

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela: 

Zdzisława Pawełczak, Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, Wydział Informacji  

i Wspomagania Placówek Oświatowych 

telefon: 58 344 01 68 

e-mail: z.pawelczak@pbp.gda.pl  

 

https://pbp.gda.pl/
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/
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Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane 

oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej 

Macierzy Szkolnej w Gdańsku ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail 

sekretariat@pbp.gda.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pbp.gda.pl 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w konkursie na scenariusz 

zajęć o demokracji dla klas 5-8 szkoły podstawowej i na motywach książki Grażyny Bąkiewicz 

„Kto tu rządzi? Demokracja od podwórka”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli 

zgoda, wyrażona na Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednak czasami konieczne w celu uczestnictwa w wydarzeniu. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia i rozliczenia 

wydarzenia oraz przez 3 miesiące od jego zakończenia, w celu zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych  

na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi. 

7. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-

mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

8. Ponadto, macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania 

żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie 

brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych. 
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