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KONKURS 
dla szkół i placówek edukacyjnych 

Znak Jakości  Q.OK 

„Szkoła Otwarta i Kreatywna” 

 

Regulamin dla uczestników 

 
 

 

   FKAE  

Festiwal Kreatywnej i Aktywnej Edukacji  

Dzień dla Edukacji - KIELCE 25.10.2019 
 

 

Education through Passion for Nature and Science 

Edukacja poprzez pasję do Natury i Nauki 

 Activity and Creativity in Education  
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REGULAMIN I INSTRUKCJA 

udziału w Konkursie  

o tytuł: Znak Jakości „Szkoła Otwarta i Kreatywna” 

 

Zapraszamy wszystkie szkoły i przedszkola, a także zorganizowane grupy uczniowskie 

do wzięcia udziału w Konkursie. Oprócz Dyplomów promocji Waszych projektów, 

wybrane zespoły zostaną wyróżnione nagrodami specjalnymi ufundowanymi przez 

naszych sponsorów. 

 

Kto może wziąć udział i co jest nagradzane? 

Jeśli w Waszej szkole lub przedszkolu są zapaleńcy, nauczyciele i uczniowie 

pozytywnie zakręceni na poszukiwanie ciekawych i nietuzinkowych sposobów 

podejścia do nauki, eksperymentatorzy i fascynaci poświęcający swój wolny czas  

na przygodę z poznawaniem i eksplorowaniem najróżniejszych zakamarków wiedzy, to 

dajcie im się pokazać, rozwinąć skrzydła i zaistnieć. Niech wezmą udział w Konkursie  

o tytuł Szkoła ze Znakiem Jakości OK: „Szkoła Otwarta i Kreatywna”. Konkurs powstał 

po to, by odkryć diamenty na etapie ich kształtowania i dać im (uczniom i nauczycielom) 

motywację do dalszej pracy. Zgłosić może się  każdy: jeden uczeń, nauczyciel, zespół 

uczniowski, klasa albo cała szkoła. 

W ramach konkursu nagradzamy innowacyjność i pomysłowość w różnych 

dziedzinach. Wstępnie przyjęto sześć takich obszarów:  

 Znak Jakości Q.OK  w obszarze Edukacji Humanistyczno–Historycznej 

 Znak Jakości Q.OK  w obszarze  Edukacji Matematyczno-Fizycznej 

 Znak Jakości Q.OK  w obszarze  Edukacji Przyrodniczo-Chemicznej 

 Znak Jakości Q.OK  w obszarze  Edukacji Artystycznej i Sportowej 

 Znak Jakości Q.OK w obszarze Edukacji Technicznej i Zawodowej 

 Znak Jakości Q.OK  w Edukacji  Języków Obcych 

 

Organizator zastrzega sobie prawo poszerzenia listy obszarów nagradzanych 

Znakiem Q.OK.  
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Co należy zrobić? 

To bardzo proste: 

KROK 1  
Prosimy o przesłanie na adres konkurs@edu21.pl email z krótką informacją „ZGŁASZAMY”.  

W korespondencji prosimy podać również nazwę i adres placówki oraz imię i nazwisko (oraz adres 

mailowy i nr telefonu) osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie konkursu. Na tym etapie prosimy 

nie opisywać działań i projektów. 

 

KROK 2  
Otrzymają Państwo zwrotnie instrukcję oraz link do Formularza Zgłoszeniowego do Konkursu. 

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia złożone za pomocą formularza online. Inne formy zgłoszeń nie 

będą honorowane. 

  

KROK 3  
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami. Zgłoszenie 

przygotowaliśmy w ten sposób, by wypełnienie go zajęło Państwu możliwie niewiele czasu.  

W większości przypadków powinno to potrwać nie więcej niż kilkanaście minut.  

 

Uwaga: Jedynym kryterium kwalifikacji jest oryginalność i kreatywność projektów. Kwalifikacji nie 

będą podlegały działania, które zostaną uznane przez komisję konkursową za realizację 

obowiązkowego zakresu programowego szkoły i nie spełniają warunku oryginalności. Poszukujemy 

projektów autorskich, zrodzonych w głowach uczniów i nauczycieli. Nie będzie uwzględniany udział 

w krajowych lub międzynarodowych programach, których format jest z góry określony przez 

organizatorów. Znak jakości to wyróżnienie przyznawane za samodzielny charakter i wyjątkowość 

projektu.  

 
WAŻNE: Każda placówka może zgłosić maksymalnie dwa różne projekty. 

 
Gala rozdania nagród Konkursu obędzie się w piątek 25.10.2019 o godz. 11.30 

 w Sali Widowiskowej WDK w Kielcach 

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA 

Już dziś prosimy wysłać na adres konkurs@edu21.pl krótkiego maila zatytułowanego 

„ZGŁASZAMY”. W mailu prosimy podać:  

 nazwę i adres szkoły/przedszkola/placówki 

 dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie konkursu 

 adres email, na który mamy się kontaktować 

 nr telefonu, na który możemy zadzwonić w sprawie konkursu 


