
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
„MÓJ NAUCZYCIEL” 

 
 
 
1. Organizator: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
we Włocławku;  ul. Nowomiejska 25 

 
2. Cele konkursu: 

� budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy; 
� budowanie więzi  pomiędzy uczniem a jego nauczycielem; 
� rozwijanie wyobraźni twórczej oraz wrażliwości literackiej i plastycznej uczniów; 
� stworzenie możliwości do zaprezentowania talentów literackich i plastycznych. 

 
3. Uczestnictwo i  forma konkursu. 

Konkurs skierowany jest do  przedszkolaków oraz uczniów wszystkich typów szkół 
(wszystkie etapy edukacyjne) miasta Włocławek i okolicznych gmin. 

 
Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

� przedszkolaki- praca plastyczna (w formacie A3), 
� uczniowie klas I-III szkoły podstawowej- praca plastyczna (w formacie A3), 
� uczniowie klas IV- VI  szkoły podstawowej-praca literacka, 
� uczniowie gimnazjum- praca literacka, 
� uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – praca literacka. 
 

4. Tematyka prac konkursowych. 
� Przedszkola  i szkoły podstawowe 0, kl. I- III – praca plastyczna: „Mój nauczyciel 

w pracy”. 
� Uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej: „Uczeń i jego mistrz. W dowolnej formie 

literackiej przedstaw portret idealnego nauczyciela”  
� Uczniowie gimnazjum: „Nauczyciel z pasją i fantazją - przedstaw w formie 

charakterystyki sylwetkę swojego nauczyciela, który jest dla Ciebie autorytetem” 
� Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: „…Szukam nauczyciela i mistrza…”. Ja już 

znalazłam/-em. Napisz pracę literacką w formie eseju o nauczycielu, który… 
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5.  Wyłanianie zwycięzców: 
� Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 
� Kryteria oceny prac plastycznych: 

Jury oceni: zgodność pracy z tematem, różnorodność stosowanych technik 
plastycznych, walory artystyczne i estetyczne. 

� Kryteria oceny prac literackich:  
Jury oceni: autorski charakter – praca musi być napisana samodzielnie , zgodność 
treści z tematyką , oryginalność treści,  język, styl, kompozycję, estetykę pracy 
i poprawność  jej formy graficznej. 
Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę, 

� Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
 
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni: 
Organizator przewiduje nagrody równorzędne (w każdej z  kategorii: przedszkole, szkoła 
podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), wyróżnienia oraz dyplomy dla 
uczestników konkursu i opiekunów. 
 
6.  Postanowienia końcowe. 

� Prace z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do dnia 
13 listopada 2014 r. pod adres: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
87-800 Włocławek, ulica Nowomiejska 25  
Z dopiskiem: konkurs „Mój nauczyciel” . 

� Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
� Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia 

i nazwiska oraz danych szkoły na stronie internetowej organizatora. 
� przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych 

w niniejszym REGULAMINIE. 
� Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 

5 grudnia 2014 r. w CKZiU.  
� (szczegółowe informacje dla uczestników i opiekunów będą przekazane telefonicznie 

lub mailowo) 
 
Koordynatorzy konkursu – doradcy metodyczni ODN: 
Małgorzata Dąbrowska  
Ewa Piotrowska – Kołata 
Zofia Wojdat 
 


