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Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

OGŁASZA KONKURS  

na scenariusz lekcji z elementami statystyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej,  

pt. „Przygody Gusia” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs na scenariusz lekcji z elementami statystyki pt. „Przygody Gusia”, zwany dalej Kon-

kursem, stanowi kontynuację działań zainicjowanych w konkursie plastycznym pt. „Guś – przy-

jaciel dzieci”. 

2. Konkurs jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. 

3. Termin przeprowadzenia Konkursu - od 11 marca do 21 maja 2013 r. 

4. Organizatorem Konkursu jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu. 

5. Organizator działa w porozumieniu z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

6. Partnerami w realizacji Konkursu są: 

1) Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu; 

2) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 

3) Uniwersytet Wrocławski; 

4) Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy; 

5) Spółdzielnia Usługowa „PIAST” w Legnicy; 

6) Policealne Studium Farmaceutyczne w Legnicy; 

7) Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy. 

7. Koordynatorem Konkursu jest Wacław Mazur, Kierownik Oddziału w Legnicy Urzędu Staty-

stycznego we Wrocławiu, tel. 76 8665252, e-mail: WW.Mazur@stat.gov.pl 

8. Adres korespondencyjny: Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Legnicy, ul. Jaworzyń-

ska 65, 59-220 Legnica. 

9. Fundatorami nagród są: 

1) Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy; 

2) Spółdzielnia Usługowa „PIAST” w Legnicy; 
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3) Policealne Studium Farmaceutyczne w Legnicy; 

4) Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy. 

§ 2. Cel i zakres tematyczny Konkursu 

1. Celem Konkursu jest opracowanie scenariusza 1 godziny zajęć lekcyjnych, które w przyjaznej 

formie zapoznają uczniów szkół podstawowych (klasa IV lub V lub VI) z elementarnymi poję-

ciami statystycznymi oraz kształcą umiejętność obserwacji statystycznej. 

2. Elementem scenariusza powinna być przygotowana przez uczestnika Konkursu historyjka 

o przygodach Gusia. 

3. Treści nauczania zawarte w scenariuszu muszą być zgodne z podstawą programową szkoły pod-

stawowej. 

§ 3. Warunki udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest indywidualny. Uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

1) przysłanie do Organizatora na adres podany w § 1 ust. 8 wypełnionych Załączników nr 1, 2, 

3, 4 do Regulaminu w terminie do 25 marca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego); 

2) przesłanie w terminie do 19 kwietnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) wersji 

papierowej pracy konkursowej na adres podany w § 1 ust. 8 oraz wersji elektronicznej 

na adres e-mail: WW.Mazur@stat.gov.pl 

3. Scenariusz powinien być opracowany zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 5 

do Regulaminu. 

§ 4. Komisja Konkursowa  

1. Organizator powołuje 5-osobową Komisję Konkursową. 

2. Komisja wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz Sekre-

tarza, który prowadzi dokumentację Konkursu i protokołuje posiedzenia Komisji.  

3. Nazwiska członków Komisji są podane do wiadomości na stronach internetowych: 

1) Urzędu Statystycznego we Wrocławiu: www.stat.gov.pl/wroc 

2) Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

4. Komisja będzie oceniać nadesłane prace pod względem poprawności merytorycznej i meto-

dycznej oraz pomysłowości i oryginalności.  

 

http://www.stat.gov.pl/wroc
http://www.kuratorium.wroclaw.pl/
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§ 5. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się 11 marca 2013 r. 

2. W Konkursie biorą udział nauczyciele, którzy zgłoszą swój udział do 25 marca 2013 r. oraz prze-

ślą prace konkursowe do 19 kwietnia 2013 r. (zgodnie z zapisem zawartym w § 3 ust. 2 pkt 1 

i 2). 

3. Spośród nadesłanych scenariuszy Komisja Konkursowa wybierze 5 najlepszych. 

4. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.stat.gov.pl/wroc/konkurs 

5. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne: 

I miejsce – 1.500,00 zł, 

II miejsce – 1.250,00 zł, 

III miejsce – 1.000,00 zł, 

IV miejsce – 750,00 zł, 

V miejsce – 500,00 zł. 

6. Od nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Szkoły, których nauczyciele zostaną laureatami Konkursu, otrzymają dyplomy oraz publikacje 

Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. 

8. Zakończenie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21 maja 2013 r. w Urzędzie Statystycz-

nym we Wrocławiu. 

9. Wybrane przez Komisję Konkursową najlepsze scenariusze zostaną umieszczone na stronie 

Urzędu Statystycznego we Wrocławiu: www.stat.gov.pl/wroc oraz posłużą do opracowania pu-

blikacji elektronicznej wspierającej edukację statystyczną na poziomie szkoły podstawowej. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zmianom. 

2. Organizator nie zwraca kosztów podróży związanych z udziałem w Konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie: www.stat.gov.pl/wroc/konkurs 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

6. Prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. 

7. Prace oraz dokumentacja konkursowa będą przechowywane przez Organizatora przez okres 

2 lat. 

http://www.stat.gov.pl/wroc/konkurs
http://www.stat.gov.pl/wroc/konkurs
http://www.stat.gov.pl/wroc
http://www.stat.gov.pl/wroc/konkurs
http://www.stat.gov.pl/wroc/konkurs
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8. W przypadku zbyt małej liczby prac zgłoszonych do Konkursu lub ich zbyt niskiej  wartości 

merytorycznej Organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową może unieważnić Kon-

kurs. 

9. W przypadku unieważnienia Konkursu środki przeznaczone na nagrody zostaną zwrócone 

Fundatorom.  

10. W kwestiach dotyczących oceny prac, nieobjętych niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Prze-

wodniczący Komisji Konkursowej. 

 


