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REGULAMIN KONKURSU NA POMOCE DYDAKTYCZNE  

XXI WIEKU 
 

XII edycja 

 

1. Pomoce dydaktyczne zgłoszone do oceny mogą mieć formę dowolną np.: gry,  

    modelu przestrzennego, planszy, prezentacji multimedialnej, zapisu cyfrowego,  

    -  praca przedstawiona do oceny komisji oceniającej musi mieć kształt ostateczny;   

       projekty i pomysły nie będą oceniane przez komisję,  

    -  prace konkursowe mogą być opracowywane do każdego z przedmiotów, 

    -  wydatki na potrzebne materiały ponoszą uczestnicy.  

2. Prace na konkurs przygotowuje uczestnik samodzielnie (dopuszczalne 2 osobowe zespoły) 

    - pomoc z zewnątrz dozwolona jest wyłącznie w formie konsultacji i porad oraz transportu,  

    - uczestnicy konkursu dołączają do pracy oświadczenie, że praca nie jest kopią  oraz że  

       jest własnoręcznie wykonana, 

3. Zgłoszenia zawierające temat, przedmiot oraz skład zespołu przyjmuje nauczyciel  

    przedmiotu, do którego adresowana jest pomoc do 15 grudnia 2017 r.  

4. Zgłoszenia uczestników dokonuje nauczyciel przedmiotu drogą mailową do komisarza 

konkursu, na adres mailowy: marcinszmuniewski@wp.pl do 20 grudnia 2017 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- imię i nazwisko ucznia, 

- klasę i szkołę do której uczęszcza uczeń, 

- temat pracy i przedmiot z którego wykonana jest pomoc dydaktyczne, 

- imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę na konkurs. 

5. Prace na konkurs można robić wyłącznie w czasie wolnym, poza zajęciami dydaktycznymi,    

    - gotowe prace konkursowe należy składać do godz. 14,00 19 stycznia 2018 r. w budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie, ul. Polanki 124, po wcześniejszej 

informacji mailowej lub telefonicznej. 

6. Skład i terminy pracy komisji oceniającej: 

   - w skład komisji oceniającej wchodzą dyrektor Szkoły, pedagog, nauczyciele 

przedmiotów ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych, językowych i artysta plastyk. 

   - posiedzenie komisji oceniającej odbędzie się do 24 stycznia 2018 r. 

   - ogłoszenie wyników: 26 stycznia, o godz. 13.10 podczas apelu w Auli szkoły 

7. Nagrody: 

- Trzy pierwsze miejsca dyplom + tablet 

- 5 Wyróżnień: dyplom + książka 

8. Jury może dokonać innego podziału nagród. 

PULA NAGRÓD: 2500 zł 

Opracował: Marcin Szmuniewski – komisarz konkursu 

E-mail: marcinszmuniewski@wp.pl 

Tel: 502316784                                                                                                    Gdańsk, 06.11.2017 r. 

 

 

http://www.olpi.gda.pl/
mailto:olpi@gda.pl
mailto:marcinszmuniewski@wp.pl
mailto:marcinszmuniewski@wp.pl

