
Regulamin konkursu Burmistrza Nowogardu
 dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard

na najlepsze lekcje przedmiotowe prowadzone zdalnie

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest wparcie rozwoju nauczania zdalnego dla uczniów szkół podstawowych oraz liceum.
2. Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogard

(zwanych dalej „Uczestnikami Konkursu”). 
3. Przedmiotem konkursu są autorskie, opracowane przez Uczestnika Konkursu lekcje z zakresu

przedmiotów objętych programem szkół podstawowych oraz programem liceum ogólnokształcącego. 
4. Udział w konkursie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU, 
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Nowogardu.
2. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o konkursie jest Sekretarz Gminy

Grzegorza Wasilewicza tel. 91 39 26  216, e-mail: sekretarz@nowogard.pl

§ 3 FORMA ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne  prowadzenie lekcji z uczniami w sposób zdalny

w okresie od 12 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
2. Zgłoszenie należy przesłać do 30 kwietnia 2020 r. na adres: sekretariat@nowogard.pl. Lub pocztą

tradycyjna na adres Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 
3. Zgłoszenia elektroniczne powinny zawierać w tytule wiadomości informacje „Zgłoszenie

w konkursie na najlepsze lekcje zdalne”.
4. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

1) Formularz zgłoszeniowy – stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.
2) Opis prowadzonych lekcji zawierający następujące elementy: 

a) temat,
b)  nazwę szkoły,
c)  Klasę
d)  przedmiot nauczania, 
e) opis zastosowanych metod i techniki, 
f) plan lekcji (ogólny przebieg lekcji); wskazanie wykorzystanie środków dydaktycznych, w

szczególności tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych i materiałów
ikonograficznych, 

Zgłoszenie powinno zawierać załączniki w postaci opracowanych materiałów niezależnie od ich
formy np. pliki multimedialne albo odnośniki do stron na których materiały te opublikowano z
określeniem dostępu.

5. Zgłaszania przyjmowane są w dwóch kategoriach:
1) Kategoria I: szkoła podstawowa, klasy od 0 – 6
2) Kategoria II: szkoła podstawowa klasy VII – VIII i liceum klasy I – IV.

6. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać:
1)  nauczyciele osobiście, 
2) dyrektorzy szkół,
3)  uczniowie.
4) rodzice uczniów. 

§ 4 OCENA PRAC
1. Zgłoszone lekcje oceni Komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu.
2. Zadaniem Komisji jest dokonanie szczegółowej oceny zgłoszeń i wytypowanie laureata.
3. Komisja wybiera jednego laureata Konkursu, z każdej kategorii.
4. Decyzje podjęte przez Komisję mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

mailto:sekretariat@nowogard.pl


§ 5  NAGRODY
1. W konkursie zostaną przyznane dwie nagrody o wartości 5000 złotych netto, po jednej w każdej

kategorii..
2. Fundatorem nagrody jest Burmistrz Nowogardu. 
3. Nagroda zostanie przelana na konto zwycięzcy.

§ 6 TERMINARZ KONKURSU
1. Przyjmowanie zgłoszeń – do 30 kwietnia 2020 r. 

§ 7 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu oznacza automatyczną zgodę na udostępnianie swoich danych

teleadresowych. 
2. Wszystkie wątpliwości w sprawie regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu. 
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody przez

Uczestnika Konkursu na wykorzystanie jego wizerunku przedstawionego na fotografiach wykonanych
podczas wręczenia nagrody oraz przetwarzane jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w celach z nim związanych.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.nowogard.pl. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do konkursu dla nauczycieli na najlepszą lekcję przedmiotową prowadzoną zdalnie

Dane Szkoły:
Nazwa:
Adres: 
Telefon:
E-mail:

Dane Uczestnika Konkursu:
Imię i nazwisko: 
Adres zamieszkania: 
Tel. kontaktowy:
Przedmiot nauczania:
E-mail:
Stanowisko: 

Oświadczenia :
1. Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem

faktycznym. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 
3. Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie informacji, zawartych w formularzu

zgłoszeniowym oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty
elektronicznej. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie do celów konkursowych moich danych osobowych.

……………………………………….
(data, podpis Uczestnika Konkursu) 


