
 

REGULAMIN KONKURSU 

„SAMORZĄD UCZNIOWSKI XXI WIEKU- 

WYZWANIA, SZANSE I BARIERY” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Konkurs „Samorząd uczniowski XXI wieku – wyzwania, szanse i bariery” jest konkursem Fundacji 

Edukacja dla Demokracji z Warszawy organizowanym przy wsparciu merytorycznym Centrum 

Edukacji Nauczycieli z Suwałk w ramach projektu Budowanie potencjału i promocja samorządności 

uczniowskiej w Polsce. 
 

Cele konkursu 

§ 2 

1. Celem konkursu jest promocja działalności samorządów uczniowskich w Polsce. 

2. Celami szczegółowymi konkursu są: 

a) Wyłonienie najlepszych esejów opisujących doświadczenia nauczycieli w pracy 

z samorządami uczniowskimi, definiujących wyzwania w tym zakresie oraz proponujących 

sposoby sprostania im.  

b) Wyłonienie grupy nauczycieli (zwycięzców konkursu) którzy zostaną zaproszeni do 

Eksperckiej Rady Konsultacyjnej projektu Budowanie potencjału i promocja samorządności 

uczniowskiej w Polsce. 
 

Adresaci 

§ 3 

Konkurs jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z województw mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, mających doświadczenie 

w pracy z samorządem uczniowskim. 
 

Zgłoszenie do Konkursu 

§4 

1. Jeden nauczyciel może zgłosić maksymalnie dwie prace. 

2. Objętość eseju nie powinna przekraczać 7200 znaków ze spacjami (ok. 4 str. standaryzowanego 

maszynopisu). 

3. Eseje należy nadsyłać na konkurs w terminie do 10 lutego 2013 roku w wersji elektronicznej 

(akceptowane formaty: doc, docx, pdf, odt) na adres: samorzady@edudemo.org.pl a wersję 

papierową, tożsamą z wersją elektroniczną oraz podpisaną na adres: 

Fundacja Edukacja dla Demokracji 

ul. Nowolipie 9/11 

00-150 Warszawa 

Z dopiskiem: Konkurs SU XXI w. 

 

O przyjęciu zgłoszenia w terminie decyduje data jego wysłania w wersji elektronicznej oraz nadania 

wersji papierowej (data stempla pocztowego). 

 

mailto:samorzady@edudemo.org.pl


 

Nagrody 

§ 5 

Zwycięskie eseje zostaną opublikowane na stronie www.uczniowski.edu.pl. Zwycięzcy konkursu 

(max. 10 osób) zostaną zaproszeni do Eksperckiej Rady Konsultacyjnej projektu.  Do Rady wejdą 

także specjaliści z zakresu rozwoju samorządności uczniowskiej.  

 

Zwycięzcy konkursu, członkowie Rady: 

- będą brali udział w konsultowaniu materiałów metodycznych i programów szkoleń tworzonych w 

ramach projektu,  

- będą uczestniczyli w bieżącej ewaluacji projektu, 

- otrzymają możliwość bezpłatnego ukończenia kursu pt. „Jak prowadzić szkolenia e-learningowe?” 

- w 2013 roku poprowadzą (odpłatnie) szkolenia e-learningowe dotyczące wspierania działalności 

samorządów uczniowskich, 

- otrzymają wsparcie eksperckie w tworzeniu własnych materiałów na temat samorządności 

uczniowskiej w Polsce. 

Zwycięstwo w konkursie jest także, czy przede wszystkim szansą rozwoju zawodowego w środowisku 

specjalistów i ekspertów. Wszyscy zwycięzcy otrzymają certyfikaty wydane przez Centrum 

Szkoleniowe przy Fundacji Edukacja dla Demokracji. 

 

Ocena zgłoszeń 

§ 6 

1. Oceny zgłoszeń dokona Komisja powołana przez organizatorów. Oceniający posiadają wiedzę 

ekspercką z zakresu działalności samorządów uczniowskich.  

2. W trakcie oceny merytorycznej zgłoszeń brane będą pod uwagę w szczególności:  

a) Szczegółowość opisu doświadczenia w tym: opis grupy z którą dany nauczyciel pracuje, opis 

czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na działania samorządów 

uczniowskich. 

b) Diagnoza wyzwań stojących przed nauczycielami prowadzącymi samorządy uczniowskie i 

konkretność ich opisu. 

c) Wewnętrzna spójność i logika pomiędzy opisywanym doświadczeniem, wyzwaniami 

stojącymi przed prowadzeniem działalności samorządów uczniowskich, i proponowanymi 

rozwiązaniami. 

d) Realność proponowanych rozwiązań dotyczących wyzwań stojących przed nauczycielami 

prowadzącymi samorządy uczniowskie.  

e) Poprawność językowa eseju. 

  

Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie domowej Konkursu do 15. lutego 2013 r. 

2. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:  

 pod adresem e-mail: samorzady@edudemo.org.pl  

 lub od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00 pod numerem telefonu: 

+48 601 458 653 (Martyna Michalik). 

Preferowany kontakt e-mailowy . 

http://www.uczniowski.edu.pl/
mailto:samorzady@edudemo.org.pl

