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Regulamin konkursu „Nauczyciel XXI wieku”
I. Organizator
1.
2.

Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie, ul. Chopina 21 H
Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III Wysoka jakość sytemu oświaty, podziałanie 3.3.2 Efektywny system
kształcenia i doskonalenia nauczycieli, projekty konkursowe, pod nazwą: „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością
oświaty”

II Termin realizacji konkursu
Konkurs rozpoczyna się od 15 listopada 2010 i trwa do 30 listopada 2010 roku

III. Zadania konkursowe
1.

2.
3.

4.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić ankietę, która jest załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu oraz
przedstawić pracę pisemną na temat „Nauczyciela XXI wieku” – wzór pierwszej strony do pracy pisemnej jest w
załączniku nr 2 do regulaminu konkursu. W pracy pisemnej uwzględnić należy między innymi:
• wykształcenie,
• cechy osobowościowe,
• etyka,
• przygotowanie merytoryczne i metodyczne,
• częstotliwość doskonalenia,
• umiejętności organizatorskie, dydaktyczne i wychowawcze,
• zaangażowanie w pracę,
• dyspozycyjność oraz inne cechy nauczyciela zaproponowane przez uczestnika konkursu
Objętość pracy powinna zawierać maksymalnie 5 str. maszynopisu czcionką Times New Roman, wielkości 12, odstęp
1,5. Dołączone inne formy uzupełniające pracę pisemną nie wliczane są w objętość pracy.
Ankietę i charakterystykę nauczyciela należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura projektu do dnia 30 listopada
2010 roku. Adres: Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna, 62-510 Konin, ul. Chopina 21 H w formie drukowanej oraz
w formie elektronicznej (płyta CD)
Na kopercie należy dopisać „Konkurs Nauczyciel XXI wieku” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, priorytet III Wysoka jakość sytemu oświaty, podziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia
nauczycieli - projekty konkursowe, pod nazwą: „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty”.
Szczegółowe informacje: biuro projektu, tel. 632457008.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.

2.

Udział w konkursie mogą wziąć szkoły publiczne: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenów
powiatu: kolskiego, słupeckiego, konińskiego, tureckiego, które w określonym w regulaminie terminie nadeślą prace
konkursowe wraz z ankietą, która jest załącznikiem nr 1 do regulaminu ko kursu.
Udział w konkursie mogą wziąć szkoły, które uzyskały wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych, konkursach oraz
posiadają dobrze wyposażone pracownie – weryfikowane na podstawie ankiety wypełnionej przez szkołę.

Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna

www.przyszlynauczyciel.wspt.pl

„Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

V. Ocena prac konkursowych
1.
2.

Zespół konkursowy powołany przez zespól zarządzający projektem dokona sprawdzenia prac pod kątem formalny oraz
wybierze z pośród nadesłanych prac najlepszą.
Kryteria wyboru:
a) oryginalność propozycji „Nauczyciela XXI wieku”, innowacyjność pomysłu, zgodność z przepisami prawa
oświatowego oraz poprawność merytoryczną i stylistyczną,
b) wysokie wyniki szkoły w konkursach, egzaminach zewnętrznych oraz posiadanie dobrze wyposażonych pracowni.

VI. Warunki zakwalifikowania się szkoły do współpracy w realizowanym projekcie
1.
2.

Z wypełnionej ankiety, która jest załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu można uzyskać maksymalnie 10 pkt
Za prace konkursowa można uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Pierwszych 17 szkół publicznych, które uzyskają największą liczbę punktów z oceny w/w prac i ankiety zostanie
zakwalifikowanych do współpracy w realizowanym projekcie
Pięć najlepszych prac konkursowych zostanie opublikowanych na stronie internetowej projektu
Wykaz szkół zakwalifikowanych do współpracy w projekcie zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu
WWW.przyszlynauczyciel.wspt.pl
Każda ze szkół zakwalifikowanych do współpracy w realizowanym projekcie zostanie doposażona w sprzęt: laptop z
projektorem multimedialnym oraz z programami multimedialnymi.

VII. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Regulamin konkursu dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.
Szkoły, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje,
zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
Odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie wyników końcowych konkursu należy przesłać w ciągu 5 dni od
daty ogłoszenia wyników konkursu.
Przesyłając prace konkursowe uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie
Zwycięzcy konkursu zakwalifikowani do współpracy w projekcie wyrażają zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez
organizatora konkursu nadesłanej przez niego pracy konkursowej. W przypadku, gdy praca zawiera fotografie należy
przedstawić oświadczenie, że posiada zgodę osób, których wizerunki są na nadesłanych zdjęciach, na ich publikację na
stronie internetowej lub w innych publikacjach wydawanych przez Organizatora konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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