Regulamin Diecezjalnego Konkursu
dla Nauczycieli
„Zainspirowani św. Stanisławem Kostką…”

1. Organizatorzy konkursu: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w
Ciechanowie i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej. Osoba odpowiedzialna za organizację
konkursu: Marzena Sadowska – konsultant ds. katechezy MSCDN w Ciechanowie.
2. Adresaci: Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli oraz nauczycieli - emerytów wszystkich typów
szkół oraz przedszkoli znajdujących się na terenie diecezji płockiej.
3. Cel Konkursu: Uczczenie 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, zachęta do podjęcia refleksji nad
istotą świętości tego młodego 18 - letniego chłopaka z XVI w. dla dorosłego twórcy, inspirowanie
nauczycieli do kreatywności i upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.
4. Kategorie konkursowych prac są następujące:
a) plastyczna - format A3, technika dowolna,
b) literacka – forma wiersza, listu lub kartki z pamiętnika,
c) scenariusz zajęć wybranego przedmiotu, godziny do dyspozycji wychowawcy, zajęć pozalekcyjnych.
5. Praca plastyczna/literacka powinna być twórczym wynikiem refleksji uczestnika konkursu nt. istoty
świętości i historii życia Stanisława Kostki, ukazaniem wartości, dzięki którym postać tego młodego
Świętego zwróciła na siebie uwagę.
W kategorii scenariusza zajęć; należy wskazać przedmiot zajęć, klasę (klasy), dla których jest on
przeznaczony i w załącznikach zamieścić wykorzystywane pomoce dydaktyczne.
6. Praca nie powinna być wcześniej publikowana lub prezentowana.
7. W opisie pracy konkursowej prosimy o podanie imienia i nazwiska autora, adresu szkoły - w przypadku
nauczycieli aktualnie pracujących - lub adresu zamieszkania, adresu e - mail, nr telefonu oraz dołączenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
8. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do końca marca 2018 r. na adres:
MSCDN Wydział w Ciechanowie
06 - 400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 33
z dopiskiem „Konkurs Zainspirowani św. Stanisławem Kostką…”

9. Ocenie podlegać będzie:
 zgodność z tematem,
 oryginalny, innowacyjny sposób zaprezentowania tematu konkursu,
 ogólne wrażenia artystyczne,
 estetyka wykonania pracy,
 poprawność językowa,
 w kategorii scenariusza zajęć także wartość metodyczno – dydaktyczna pracy.
10. Nagrody: W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II i III miejsce. Komisja ma prawo zdecydować o
innym podziale nagród. Decyzja komisji jest ostateczna.
11. Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być publicznie prezentowane lub publikowane.
12.Prace oceni komisja powołana przez organizatorów , złożona z osób nie biorących udziału w Konkursie
pod kierownictwem księdza dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku i kierownika
MSCDN Wydział w Ciechanowie.
Termin dokonania oceny prac: do końca kwietnia 2018 r.
13. Wyniki zostaną opublikowane na stronie MSCDN Wydział w Ciechanowie i Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej Płockiej. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą
mailową i telefoniczną.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

