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§ 1.  
ORGANIZATOR KONKURSU 
 

Organizatorem Konkursu 12. Spotkań z Januszem Korczakiem realizowanego w ramach Projektu ”KORCZAKOW-
SKA LEKCJA TRWA!”  jest Fundacja BO WARTO z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.  

 

§ 2. 
CELE KONKURSU  
 

1. Przypomnienie szerszemu gronu odbiorców osoby i działalności Janusza Korczaka.  
2. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i godność dziecka zawarte w myśli i pedagogice Janusza Korczaka. 
3. Wzbogacenie programów szkolnych o zajęcia poświęcone Staremu Doktorowi, jego działalności  

i myśli pedagogicznej.  
4. Włączenie w świętowanie Roku Korczakowskiego dzieci i młodzieży oraz środowisk oświatowych  

i wychowawczych.  
 

 

§ 3. 
UCZESTNICY KONKURSU 

  

Uczestnikami Konkursu będą nauczyciele szkół podstawowych oceniani w dwóch kategoriach:  
 

 
 

► I kategoria: szkoła podstawowa - klasy I - III    
 

►  II kategoria: szkoła podstawowa - klasy IV - VI    
 
 

 

 
 

§ 4. 
TEMATYKA KONKURSU 
 

 
 

Tematem Konkursu jest opracowanie autorskich scenariuszy 12. spotkań z Januszem Korczakiem mających 
na celu zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych z jego twórczością i myślą, a następnie przeprowadzenie 
na ich podstawie przynajmniej 6. spotkań z dziećmi. 
 

§ 5. 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 
 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA, zgodnie z załączonym FORMULARZEM do dnia 
30 września 2012 r. (decyduje data dostarczenia) na adres: 
Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, bądź faksem pod nr 22 651 02 40 lub  
zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@fundacjabowarto.pl 

 

Uwaga! 
1. Wymagane jest czytelne i pełne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
2. Zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w Konkursie. W przypadku 

nieposiadania adresu e-mail należy w odpowiedniej rubryce wpisać BRAK. 
 

§ 6. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Przesłanie formularza ZGŁOSZENIA udziału w konkursie do dnia 30 września br. 
2. Opracowanie 12. autorskich scenariuszy/ konspektów zajęć o Januszu Korczaku dla uczniów, w katego-

riach podanych w § 3 oraz przeprowadzenie przynajmniej 6. zajęć w oparciu o konspekty wybrane z 12. 
przygotowanych na konkurs. Proponowane scenariusze zajęć powinny być wzbogacone o wycieczki, 
spotkania lub wystawy itp. i tworzyć spójną tematycznie całość. 

3. Opracowanie raportu końcowego z realizacji ww. działań prowadzonych przez nauczyciela biorącego udział  
w Konkursie. 

4. Raport wraz z autorskimi scenariuszami/konspektami zajęć powinien być przygotowany w wersji dru-
kowanej i elektronicznej. 

5. Wzór raportu końcowego jest załącznikiem do Regulaminu (do pobrania na www.fundacjabowarto.pl). 

REGULAMIN Konkursu  
12. Spotkań z Januszem Korczakiem 

 
 

realizowanego w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka  
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§ 7 

6. Raport końcowy, podpisany przez dyrektora placówki, gdzie odbywały się zajęcia oraz nauczyciela bio-
rącego udział w konkursie wraz z 12. autorskimi scenariuszami/konspektami, należy prze-
słać/dostarczyć maksymalnie do dnia 20 listopada 2012r. (adres: Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 
15, 00-712 Warszawa). Decyduje data wpływu do Fundacji. 

7. Konspekty konkursowe nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w ra-
porcie nt. realizacji projektu ”Korczakowska lekcja trwa!” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych 
Fundacji. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SCENARIUSZY 
 

1. Zgłoszone do Konkursu scenariusze muszą spełniać następujące wymogi:  
 

       a) zgłaszający jest ich autorem  
             b) nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane  
             c) zawierać następujące elementy:  

temat; przedmiot, na który zostały przygotowane; cele; metody i techniki; szczegółowy prze- bieg lekcji; 
wykorzystanie środków dydaktycznych, w tym tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych, mate-
riałów ikonograficznych; określenie czasu trwania lekcji.  

 

2. Objęte scenariuszem lekcje muszą spełniać poniższe kryteria:  
 

a) nawiązywać tematyką do podstawy programowej ustalonej przez MEN w zakresie danego przedmiotu;  
b) być powiązane tematycznie z osobą i działalnością Janusza Korczaka 
c) być poprawne metodycznie i merytorycznie. 
 
 

§ 8. 
HARMONOGRAM KONKURSU 

 

30 września 2012 r. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu 

5 października 2012 r. 
Potwierdzenie udział placówek w Konkursie poprzez opublikowanie listy zarejestro-
wanych zgłoszeń na stronie www.fundacjabowarto.pl 

20 listopada 2012 r. Ostateczny termin nadsyłania raportów końcowych zawierających 12. autorskich scenariu-
szy oraz sprawozdanie z realizacji przynajmniej 6. z nich. 

do 14 grudnia 2012 r. Ocena nadesłanych prac przez profesjonalne Jury 

    17/20 grudnia 2012 r. 
(1 dzień) 

 
 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz podsumowanie realizacji całorocz-
nego projektu „Korczakowska lekcja trwa!”, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 
im. Dzieci Powstania Warszawskiego (ul. Gościniec 53). 

§ 9. 
JURY KONKURSU 

 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny otrzymanych prac konkursowych. 
2.    Ocenie podlegać będzie, według następujących kryteriów: 
 

 

►  atrakcyjność (połączenie treści eduka-
cyjnych z ciekawą formą przekazu) 

►  forma i treść autorskich  
scenariuszy  

► innowacyjność w doborze środków  
dydaktycznych i metod;  

►  poprawność merytoryczno-
metodyczna scenariuszy 

►  dostosowanie scenariuszy do 
potrzeb i możliwości odbiorcy  

 

► dokumentacja zawarta w raporcie 
(opis wykonanych zajęć, obecność fo-
tografii, prac plastycznych, multime-
diów itp.) 

 

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne, a szczegółowe oceny nie będą publikowane. 
 

 

§ 10. 
NAGRODY KONKURSU 
 

1. Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
2. Wszystkie placówki uczestniczące/reprezentowane w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

§ 11. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany regulaminu Konkursu; 
b) umieszczenia zwycięskich scenariuszy lekcji na stronie internetowej Fundacji; 
c) nieodpłatnego wykorzystania konspektów konkursowych w raporcie nt. realizacji projektu  

”Korczakowska lekcja trwa!” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji. 
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji. 

 

Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl  
tel.:  602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl 


