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§ 1.  
 ORGANIZATOR 

 

Organizatorem Projektu pn.: ”Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas na Tysiąclecia” jest Fundacja BO WARTO  
(zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.  
 

§ 2. 
CELE  

 

1. Upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
2.  Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia. 
3.  Wyrażanie własnych przeżyć środkami literackimi, plastycznymi oraz za pomocą nowoczesnych  

technik komputerowych. 
4. Wzbogacenie programów szkolnych o zajęcia poświęcone Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu. 

 
 

§ 3. 

UCZESTNICY  
 

 Uczestnikami Projektu będą: 
 

   reprezentacje (od 2 do 5 osób) szkół podstawowych (kl. IV-VI) i gimnazjalnych 

   uczestnicy indywidualni ze szkół podstawowych (kl. I-III) 

   nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
 

 
 

§ 4. 
TEMATYKA  
 

 

Tematem Projektu jest upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego poprzez przygotowanie prac plastycznych, albumów, prezentacji multimedialnych i przeprowadze-
nie cyklu zajęć szkolnych w oparciu o autorskie scenariusze lekcji o Prymasie Tysiąclecia.   

 
 

§ 5. 
WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 
 

W ramach projektu pn.: ”Stefan Kardynał  Wyszyński – Prymas na Tysiąclecia” zorganizowane zostaną cztery,  
następujące konkursy: 

 

1. KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych 
 

 każda placówka może przesłać na konkurs tylko 3 prace, organizator zachęca więc, aby wcześniej 
przeprowadzić Szkolny Konkurs wyłaniający ww. prace, 

 prace konkursowe muszą zostać wykonane farbami na papierze, brystolu, kartonie w formacie A4, 
 praca powinna  być wykonana indywidualnie i ma ukazywać zrozumienie tematu będącego jedno-

cześnie tytułem całego Projektu, 
 każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa/wiek 

uczestnika,  nazwa i adres reprezentowanej placówki, imię i nazwisko opiekuna. 
 

Prace niespełniające ww. wymogów nie będą oceniane. 
 
2. KONKURS NA ALBUM  dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych 
 

 każda placówka może przesłać na konkurs 3 najlepsze albumy, organizator zachęca więc,  
aby przeprowadzić wcześniej Szkolny Konkurs wyłaniający ww. prace, 

 albumy muszą być wykonane przez reprezentacje szkolne składające się z od 2 do 5 uczniów, 
 albumy konkursowe muszą zawierać informacje o życiu, nauczaniu i posłudze Prymasa Tysiąclecia, 

własnoręczne ilustracje inspirowane cytatami z nauczania Stefana Kardynała  Wyszyńskiego oraz  
refleksje uczniów na temat ”Moje spotkanie ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim”,  

 

REGULAMIN Projektu 
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§ 6. 

 wymagania  techniczne dotyczące albumu: praca ma być wykonana na maksymalnie 20 luźnych, po-
numerowanych kartkach formatu A4, ostatnia kartka albumu ma zawierać bibliografię wykorzystaną  
w przygotowaniu pracy konkursowej,  

 do pracy musi być dołączona kartka z następującymi danymi: imiona i nazwiska autorów,  
klasa/wiek uczestników,  nazwa i adres reprezentowanej placówki, imię i nazwisko opiekuna. 

 

Prace niespełniające ww. wymogów nie będą oceniane. 
 
3. KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ dla uczniów szkół gimnazjalnych 
 

 każda placówka może przesłać na konkurs 3 najlepsze prezentacje, organizator zachęca więc,  
aby przeprowadzić wcześniej Szkolny Konkurs wyłaniający ww. prace, 

 prezentacje muszą być wykonane przez reprezentacje szkolne składające się z od 2 do 5 uczniów, 
 prezentacje konkursowe muszą zawierać informacje o życiu, nauczaniu i posłudze Prymasa Tysiąclecia, 

scany własnoręcznie wykonanych ilustracji lub grafiki  inspirowane cytatami z nauczania Stefana  
Kardynała Wyszyńskiego oraz krótkie filmiki włączone w prezentację zawierające wypowiedzi/refleksje 
uczniów na temat ”Moje spotkanie ze Stefanem Kard. Wyszyńskim”,  

 wymagania techniczne dotyczące prezentacji: pokaz prezentacyjny powinien zawierać nie więcej niż  
30 slajdów i  być wykonany w programie MS PowerPoint 2010 i starszym; zapis elektroniczny na CD, 

 do pracy musi być dołączona kartka z następującymi danymi: imiona i nazwiska autorów,  
klasa/wiek uczestników,  nazwa i adres reprezentowanej placówki, imię i nazwisko opiekuna. 

 

 Prace niespełniające ww. wymogów nie będą oceniane. 
 
4. KONKURS NA SCENARIUSZE LEKCJI dla nauczycieli szkół podstawowych  i gimnazjalnych 
 

 

 w Konkursie może brać udział dowolna liczna nauczycieli reprezentujących daną szkołę, 
 przedmiotem Konkursu jest przygotowanie 3. autorskich scenariuszy/konspektów zajęć o Stefanie 

Kardynale  Wyszyńskim oraz przeprowadzenie według nich lekcji. Jeśli to możliwe, proponowane  
scenariusze zajęć powinny być wzbogacone o wycieczki lub spotkania itp. i tworzyć spójną  
tematycznie całość, 

 zgłoszone do konkursu scenariusze muszą spełniać następujące wymogi:  
 

  zgłaszający jest ich autorem;  

  nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane;  

  zawierać następujące elementy:  
 

temat; przedmiot, na który zostały przygotowane; cele; metody i techniki; szczegółowy przebieg lekcji; wy-
korzystanie środków dydaktycznych, w tym tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych, materiałów 
ikonograficznych; określenie czasu trwania lekcji.  

 

 objęte scenariuszem lekcje muszą spełniać poniższe kryteria:  
 

  nawiązywać tematyką do podstawy programowej ustalonej przez MEN w zakresie danego przedmiotu;  

  być powiązane tematycznie z osobą i działalnością Stefana Kardynała Wyszyńskiego; 

  być poprawne metodycznie i merytorycznie. 
 

 po zrealizowaniu ww. lekcji do biura Fundacji należy przesłać RAPORT KOŃCOWY z realizacji ww. działań 
wraz z autorskimi scenariuszami/konspektami zajęć. Raport powinien być przygotowany w wersji dru-
kowanej i elektronicznej. Wzór raportu końcowego jest załącznikiem do Regulaminu (do pobrania na 
www.fundacjabowarto.pl). 
 

 
 

 

HARMONOGRAM  
 

do 13 grudnia 2013 r. 
Zgłoszenia placówek do udziału w projekcie na formularzu dołączonym do regulaminu 
na adres: Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15 (decyduje 
data stempla pocztowego) lub mailem: biuro@fundacjabowarto.pl  
 

do 20 grudnia 2013 r. Potwierdzenia rejestracji placówek pojawi się na stronie www.funadacjabowarto.pl 

do 15 kwietnia 2014 r. Dostarczenie prac konkursowych i raportów końcowych na adres: Fundacja BO WARTO, 
00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15  (decyduje data stempla pocztowego) 
 

do dnia 20 maja 2014 r. Rozstrzygnięcie Konkursu - opublikowanie wyników na stronie internetowej Fundacji  
 

 

28 - 31 maja 2014 r. 
/1 dzień/ 

Wręczenie nagród w Warszawie, miejsce zostanie podane w terminie późniejszym 

http://www.fundacjabowarto.pl/
mailto:biuro@fundacjabowarto.pl
http://www.funadacjabowarto.pl/
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§ 7. 
JURY  

 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny otrzymanych prac konkursowych. 
2. W Konkursach: plastycznym, na album i prezentację multimedialną ocenie podlegać będzie przede wszystkim: 
 

►  zawartość  merytoryczna  ►  samodzielność wykonanych 
prac 

► estetyka wykonania i pomysł na 
pracę  

►  oryginalność ►  bibliografia i źródła  
 

    
 3. W Konkursie na scenariusze lekcji ocenie podlegać będzie przede wszystkim: 
 

 

►  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.) 

 
 4. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne. 

 

§ 8. 
NAGRODY  

 
1. Laureaci Konkursów (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali 

uczestnicy oraz opiekunowie i placówki dyplomy i podziękowania. 
    

      § 9. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 
 zmiany regulaminu Projektu; 

 prezentacji nadesłanych prac podczas podsumowania Projektu  

 nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w raporcie nt. realizacji Projektu ”Stefan Kardy-
nał Wyszyński – Prymas na Tysiąclecia” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji. 

 
2. W sprawach szczegółowych związanych z Projektem 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 

 

http://www.fundacjabowarto.pl/

