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Kielce, 25.02.2020
REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU

„SZKOŁA ŚWIECĄCA PRZYKŁADEM” –  I EDYCJA

Cel konkursu:

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów i uczniów przedszkoli, 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, lokalnych władz samorządowych, 
rodziców i seniorów, z województwa świętokrzyskiego, w zakresie wyposażenia 
uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto celem zadań konkursowych jest zwrócenie 
uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego 
obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie 
wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Konkurs ma 
zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do noszenia elementów odblaskowych.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są:

 Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach,
 Radio Kielce, 
 TVP Kielce,
 Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
           w Kielcach.

4. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa 
w konkursie: „SZKOŁA ŚWIECĄCA PRZYKŁADEM”  - zwanym dalej  w regulaminie - 
konkursem.

§ 2. Harmonogram i warunki udziału w konkursie

1. Warunki udziału w konkursie:
a) Dyrektor szkoły/przedszkola powołuje nauczyciela, pełniącego funkcję 

szkolnego/przedszkolnego koordynatora działań konkursowych.
b) Szkolny/przedszkolny koordynator odpowiada za utworzenie 

fanpage'a, na którym umieszczane będą sukcesywnie opisy działań 
konkursowych realizowanych przez szkołę/przedszkole. Adres 
fanpage'a należy podać w formularzu zgłoszeniowym.
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c) Szkoła/przedszkole biorąca udział w konkursie jest zobowiązana do 
wykonania dwóch spośród czterech obowiązkowych zadań 
konkursowych. Opis tych zadań zawierają kryteria główne wyłaniania 
zwycięzców konkursu - patrz § 3.1 niniejszego regulaminu.

d) Szkoły/przedszkola mogą również realizować zadania dodatkowe - 
ich opis zawierają kryteria dodatkowe wyłaniania zwycięzców konkursu 
patrz § 3.2 niniejszego regulaminu.

e) Realizacja dodatkowych zadań konkursowych wpływa na zwiększenie 
ilości punktów zdobywanych przez szkołę/przedszkole, za 
poszczególne zadania, a tym samym podnosi prawdopodobieństwo 
wygranej.

f) Opis zadań konkursowych obowiązkowych (głównych) i dodatkowych 
zawiera § 3 niniejszego regulaminu.

g) Po zakończeniu działań konkursowych szkolny/przedszkolny 
koordynator konkursu jest zobowiązany do przesłania karty 
sprawozdawczej działań konkursowych wg załącznika nr 1.

h) Szkoła/przedszkole realizujące konkurs zobowiązuje się do posiadania 
właściwych zgód na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu.

2. Harmonogram działań w konkursie:

a. Do  13.03.2020 roku – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu będzie 
się odbywać poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego 
załącznik nr 2 umieszczonego na stronie internetowej Kuratorium 
Oświaty w Kielcach. 

b. Od 13.03.2020 do 13.04.2020 – realizacja zadań konkursowych w 
szkołach/przedszkolach.

c. Do 27.03.2020 – termin przesyłania do Kuratorium w Kielcach 
projektów na odblaskowy gadżet (tylko jedna praca ze szkoły/z 
przedszkola).

d. Do 31.03.2020 – wytypowanie przez komisję konkursową najlepszego 
gadżetu konkursowego oraz dostarczenie do szkół/przedszkoli 
wyprodukowanego gadżetu w celu jego promocji podczas realizacji 
zadań konkursowych.

e. Do 14.04.2020  – przesłanie przez szkoły/przedszkola uzupełnionych 
kart sprawozdawczych wg załącznika nr 1.

f. Do 22.04.2020 - ocena przez komisję konkursową zadań wykonanych 
przez szkoły/przedszkola biorące udział w konkursie.

g. 28.04.2020 - uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród i 
certyfikatów " SZKOŁA ŚWIECĄCA PRZYKŁADEM ".

§ 3. Zasady wyłaniania zwycięzców i opis zadań konkursowych

1. Kryteria główne wyłaniania zwycięzców (zadania obowiązkowe dla 
szkoły/przedszkola) wraz z punktacją  zawiera poniższa tabela.
Opis Kryteriów głównych / Opis zdań 
obowiązkowych

Punkty Uwagi

1. Organizacja szkolnego konkursu na projekt 
najlepszego gadżetu odblaskowego. 

 Szkolna/przedszkolna komisja konkursowa 

0-2 0 - przesłany 
projekt nie 
spełnia 
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wyłania jeden wybrany projekt i umieszcza 
go na fanpage'u konkursowym. 

 Dostarcza do Kuratorium Oświaty w 
Kielcach zwycięski projekt do 27.03.2020 r. 
Projekt należy wykonać w dowolnej 
technice, w formacie A4. 

 Komisja konkursowa przy wyłanianiu 
zwycięzcy będzie brać pod uwagę 
praktyczność gadżetu, oryginalność. 

 Ponadto należy dołączyć  do projektu krótki 
jego opis (jak ma być noszony, jak 
mocowany).

kryterium.
1 - średni 
poziom 
spełniania 
kryterium.
2 – wysoki 
poziom 
spełniania 
kryterium.

2. Pokaz mody odblaskowej z wykorzystaniem 
zwycięskiego gadżetu odblaskowego, 
wyłonionego w drodze eliminacji 
wojewódzkich - patrz § 2.1.c. Do pokazu należy 
zaangażować seniorów. Działanie należy opisać, 
sfotografować, umieścić na fanpage'u 
konkursowym. 

0-2 0 - nie spełnia 
kryterium.
1 - średni 
poziom 
spełniania 
kryterium.
2 - wysoki 
poziom 
spełniania 
kryterium.

3. Przygotowanie inscenizacji pt. " Noszę 
odblaski bo ..."
Działanie należy opisać, sfilmować, umieścić na 
fanpage'u konkursowym. Czas trwania Inscenizacji 
do 5 min.

0-2 0 - nie spełnia 
kryterium.
1 - średni 
poziom 
spełniania 
kryterium.
2 - wysoki 
poziom 
spełniania 
kryterium.

4. Przygotowanie filmu promującego noszenie 
odblasków ze szczególnym uwzględnieniem 
zwycięskiego gadżetu odblaskowego.
Czas trwania filmu do 2 minut (120 s.). Film należy 
umieścić na fanpage'u konkursowym.

0-2 0 - nie spełnia 
kryterium.
1 - średni 
poziom 
spełniania 
kryterium.
2 - wysoki 
poziom 
spełniania 
kryterium.

Łącznie 0-8

2. Kryteria dodatkowe wyłaniania zwycięzców (zadania dodatkowe dla 
szkoły/przedszkola) zawiera poniższa tabela.

Opis Kryteriów dodatkowych / Opis zdań Punkty Uwagi
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dodatkowych
1. Organizacja szkolnego/przedszkolnego 
konkursu  plastycznego na temat promowania 
noszenia odblasków/gadżetów odblaskowych. 
Działanie należy opisać, sfotografować, umieścić 
na fanpage'u konkursowym.

0-2 0 - nie spełnia 
kryterium.
1 - średni 
poziom 
spełniania 
kryterium.
2 - wysoki 
poziom 
spełniania 
kryterium.

2. Organizowanie w szkole/przedszkolu spotkań, 
wykładów, prelekcji promujących noszenie 
odblasków i zwiększających świadomość w 
zakresie bezpieczeństwa pieszych na drodze. 
Działanie należy opisać, sfotografować, umieścić 
na fanpage'u konkursowym.

0-2 0 - nie spełnia 
kryterium.
1 - średni 
poziom 
spełniania 
kryterium.
2 - wysoki 
poziom 
spełniania 
kryterium.

3. Opracowanie przez nauczycieli ze 
szkoły/przedszkola scenariusza z wychowania 
komunikacyjnego (z naciskiem na promowanie 
noszenia elementów odblaskowych). Scenariusz 
(jeden ze szkoły/przedszkola) należy dostarczyć 
do Kuratorium Oświaty w Kielcach do dnia 
14.04.2020r. Wśród nadesłanych prac zostaną 
wyłonione trzy zwycięskie scenariusze. 
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego 
podsumowania konkursu.

0-2 0 - nie spełnia 
kryterium.
1 - średni 
poziom 
spełniania 
kryterium.
2 - wysoki 
poziom 
spełniania 
kryterium.

4. Prowadzenie  szkolenia  i  egzaminu  na  kartę
rowerową  dla  uczniów  (w  poprzednim  roku 
szkolnym 2018/2019) - spełnianie tego kryterium 
potwierdza dyrektor szkoły w karcie 
sprawozdawczej - załącznik nr 1.
Działanie należy opisać, sfotografować, umieścić 
na fanpage'u konkursowym.

0-1 0 - szkoła nie 
prowadzi 
szkolenia 
/egzaminu
1 - szkoła 
prowadzi 
szkolenie/ 
egzamin

5. Szata graficzna prowadzonego fanpage'a 0-2 0 - nie spełnia 
kryterium.
1 - średni 
poziom 
spełniania 
kryterium.
2 - wysoki 
poziom 
spełniania 
kryterium.

6. Inne   niekonwencjonalne   sposoby / działania 0-3 0 - nie spełnia 
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mające wpływ na promowanie noszenia 
odblasków - 1punkt za każde działanie / akcję. Nie 
więcej niż 3 dodatkowe działania/akcje.
Działanie/akcję należy opisać, sfotografować, 
umieścić na fanpage'u konkursowym.

kryterium.
1 - średni 
poziom 
spełniania 
kryterium.
2 - wysoki 
poziom 
spełniania 
kryterium.

Łącznie 12

§ 4. Jury konkursu

1. Jury konkursu składające się z przedstawicieli organizatorów konkursu wyłoni 
laureatów biorąc pod uwagę regulaminowe zasady wyłaniania zwycięzców. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
3. 28 kwietnia 2020 roku nastąpi ogłoszenie wyników konkursu na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

§ 5. Nagrody

1. Nagroda rzeczowa/finansowa dla szkoły/przedszkola, której wygra konkurs na 
najlepszy gadżet odblaskowy.

2. Nagrody rzeczowe/finansowe dla trzech najlepszych szkół/przedszkoli 
w województwie świętokrzyskim, wyłonionych zgodnie z kryteriami 
konkursowymi.

3. Pierwsze 10 szkół/przedszkoli z województwa świętokrzyskiego                           
z największą ilością punktów otrzymają certyfikat " SZKOŁA ŚWIECĄCA 
PRZYKŁADEM ".

4. Przewiduje się nagrody dla 3 najlepszych nauczycieli, będących laureatami 
konkursu na najlepszy scenariusz wychowania komunikacyjnego 
z uwzględnieniem promowania noszenia odblasków.

§ 6. Zakończenie konkursu

1. Uroczyste zakończenie wraz z oficjalnym wręczeniem wszystkich nagród 
odbywać się będzie 28 kwietnia 2020 r. O dokładnym miejscu i godzinie 
odbywania się podsumowania konkursu laureaci zostaną poinformowani w 
odrębnych zaproszeniach.
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§ 7. Postanowienia końcowe

1. Jury  konkursu  zastrzega  sobie  możliwość  uzyskania  od  placówek 
uczestniczących w konkursie, dodatkowych informacji (innych niż zawarte w 
niniejszym regulaminie), jeżeli będzie to konieczne do wyłaniania laureatów.

2. W przypadku sytuacji niedoprecyzowanych w niniejszym regulaminie, decyzję 
o rozstrzygnięciu sprawy podejmuje Jury Konkursu.

Wszelkich informacji na temat Konkursu „SZKOŁA ŚWIECĄCA PRZYKŁADEM” 
udzielają:

 Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium 
Oświaty w Kielcach – Pani Beata Niziołek, tel. 342-16-45

 Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pani Renata Jędrzejewska, 
tel. 342-16-29

 Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pan Łukasz Maj, tel. 342-16-43
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