
 III POWIATOWY KONKURS DLA NAUCZYCIELI Z TERENU POWIATU 
WIELUŃSKIEGO NA SCENARIUSZ LEKCJI Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

Rok szkolny 2020/2021

Regulamin 

§ 1

1. Organizatorem  Konkursu  jest  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Wieluniu, 
ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń, zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs przeprowadzony jest pod patronatem Starosty Wieluńskiego Pana Marka Kielera oraz 
we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu Filia w Wieluniu.

3. Przedmiotem  Konkursu  jest  scenariusz  (konspekt)  zajęć  realizujących  treści  preorientacji, 
orientacji i doradztwa  zawodowego, zwany dalej Scenariuszem. Może to być zarówno konspekt 
zajęć  przedmiotowych  (np.  języka  polskiego,  matematyki,  WOS,  itp.),  lekcji  wychowawczej, 
zajęć przedszkolnych, jak i zajęć z doradztwa zawodowego.

§ 2

Celem Konkursu jest:

− zachęcenie nauczycieli do tworzenia autorskich scenariuszy lekcji,
− inspirowanie twórczych działań nauczycieli,
− propagowanie  działań  prowadzonych  w  ramach  preorientacji,  orientacji  i  doradztwa 

zawodowego,
− wymiana doświadczeń nauczycieli.

§ 3

1. Konkurs  jest  organizowany  dla  nauczycieli  przedszkoli,  szkół  podstawowych 
i ponadpodstawowych z powiatu wieluńskiego zwanych dalej Uczestnikami.

2. Każdy z Uczestników konkursu może nadesłać tylko jeden Scenariusz, który będzie obejmował 
jeden z etapów:

- Przedszkola (preorientacja zawodowa, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi 
zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień),
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–  Szkoły  Podstawowe  kl.  I-VI  (orientacja  zawodowa,  która  ma  na  celu  zapoznanie  uczniów  
z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, 
rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień),

– Szkoły Podstawowe kl. VII –VIII, Szkoły Ponadpodstawowe (doradztwo zawodowe, które ma na 
celu  wspieranie  uczniów w procesie  przygotowania  ich  do  świadomego  i  samodzielnego wyboru 
kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 
zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy).

§ 4

1. Scenariusze  lekcji  można  nadsyłać  do  9  kwietnia  2021  r.  w  formie  wydruku  lub  zapisu 
elektronicznego na opisanej płycie CD, na adres:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu
ul. Śląska 23a
98-300 Wieluń

Na kopercie prosimy umieścić dopisek „Konkurs”.

2. W kopercie prosimy umieścić wypełniony załącznik nr 1. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 maja 2021 r. Uczestnicy 
i zwycięzcy zostaną poinformowani o dacie i miejscu ogłoszenia wyników. 

§ 5

1. Zgłoszony do konkursu Scenariusz nie może być wcześniej nigdzie publikowany.  Zgłaszający 
Uczestnik musi być autorem Scenariusza. W przypadku wykorzystania w Scenariuszu gotowych 
elementów lekcji, należy dołączyć do niego bibliografię, z której Uczestnik korzystał.

2. Scenariusz  lekcji  powinien  realizować  cele  i  treści  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  lutego  2019  r.  w  sprawie  doradztwa  zawodowego 
(Dz.U.z 2019r.  poz.  325) w sprawie doradztwa zawodowego,  w odniesieniu do grupy dla 
której tworzymy konspekt.

§ 6

1. Spośród  nadesłanych  Scenariuszy,  Dyrektor  Poradni  wraz  z  powołanym  zespołem doradców 
zawodowych i pracownika Biblioteki oceni prace konkursowe.
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2. Laureatom  zostaną  przyznane  nagrody,  a  każdy  uczestnik  otrzyma  potwierdzenie  udziału 
w Konkursie.    

3. Organizator  dopuszcza  możliwość  ufundowania  dodatkowych  nagród  i  wyróżnień  dla 
nauczycieli.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zapoznania  nauczycieli  doradców  zawodowych 
z nadesłanymi  scenariuszami  podczas spotkania  grupy samodoskonalenia szkolnych  doradców 
zawodowych.

§ 7

1. Dodatkowych  informacji  o  konkursie  udziela:  Anna  Borgul  (aniaborgul@wp.pl)  -  doradca 
zawodowy. Kontakt telefoniczny: (43) 843 45 20 – środy (11:00-16:00)

2. Przystępując  do  konkursu,  Uczestnik  akceptuje  postanowienia  powyższego  Regulaminu. 
Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
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