Regulamin

Konkursu na
Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny
w ramach projektu
„Obserwatorium Ekonomiczne
Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych”
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opracowanie: Maria Krogulec-Sobowiec

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny (nazwanym w skrócie
Konkursem NLE) jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie.
2. Powyższy Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Obserwatorium Ekonomiczne
Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych” współfinansowanego przez Narodowy Bank
Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs zostaje ogłoszony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. K.
Baczyńskiego w Tarnowie w zakładce dotyczącej projektu „Obserwatorium Ekonomiczne
Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych”.
§ 2. Cel i temat
1. Celem Konkursu na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny jest zachęcenie uczniów do
zdobywania nowych wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej/finansowej
poprzez planowanie i wykonywanie własnych książeczek - lapbooków o tematyce
ekonomicznej/finansowej oraz rywalizację indywidualną podczas publicznego pokazu tych
lapbooków).
2. Tematy Konkursu NLE do wyboru przez uczniów /wychowanków: gospodarowanie budżetem
domowym, działanie instytucji i usług finansowych, historia pieniądza.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w Konkursie NLE dopuszczeni są wszyscy uczestnicy Projektu - uczniowie klas
4-6 szkoły podstawowej uczęszczający do 3 szkół z terenu miasta Tarnów biorących udział
w Projekcie: Szkoły Podstawowej nr1, Szkoły Podstawowej nr 23 i Szkoły Podstawowej nr
8, a także wychowankowie Pałacu Młodzieży w grupie wiekowej wymienionej powyżej.
2. Prace konkursowe (lapbooki) będą wykonywane indywidualnie. Każdy uczeń może zgłosić
do konkursu tylko jedną pracę.
3. Placówka oświatowa przystępująca do projektu zobowiązuje się do powołania 3osobowej lub 5-osobowej Komisji Konkursowej, która zapozna z regulaminem Konkursu
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NLE zainteresowanych do dnia 15.11.2017 r., a także przeprowadzi I. etap Konkursu
w danej placówce oświatowej.
4. Przewodniczący Komisji Konkursowej jest zobowiązany do przekazania jej składu
(Załącznik 2.) koordynatorowi organizacyjnemu projektu pani Dorocie Zaleśny
przedstawicielce Organizatora w terminie do dnia 15.11.2017 r.
5. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie NLE powinien dołączyć zgodę opiekuna
prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. oraz zgody na przeniesienie
praw autorskich na Szkołę Podstawową nr 8 im. K.K. Baczyńskiego w Tarnowie, według
wzoru określonego w załączniku 1. do Regulaminu.
§ 4. Termin i warunki dostarczenia
1. Prace konkursowe (lapbooki) opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora,
wraz z danymi szkoły i danymi nauczyciela prowadzącego należy przekazywać do
Przewodniczących Komisji Konkursowych do dnia 31.03.2018 r.
2. Prace konkursowe (lapbooki) powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas
dostarczania na miejsce eliminacji Konkursu.
3. Każda praca konkursowa (lapbook) wybrana do finału Konkursu NLE powinna być
dostarczona do koordynatora organizacyjnego Pani Doroty Zaleśny wraz z płytą CD, na
której będzie nagranych od 3 do 5 zdjęć powyższego lapbooka w dobrej rozdzielczości.
§ 5. Ocena prac i zasady przyznawania nagród
1) Konkurs na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny jest konkursem indywidualnym dwuetapowym:
I. etap - eliminacje w danej placówce oświatowej (do dnia 31.03.2018 r.), II. etap - eliminacje
między placówkami oświatowymi (maj 2018 r. - dokładny termin będzie podany przez
Organizatora na stronie internetowej Projektu).
2) Podczas eliminacji w danej placówce oświatowej Komisja Konkursowa dokonuje oceny
lapbooków zgodnie z opracowanymi wcześniej kryteriami. Zadaniem Komisji Konkursowych
działających w Szkole Podstawowej nr 23 i Szkole Podstawowej nr 8 jest wyłonienie po 6
najlepszych lapbooków. Komisje Konkursowe działające w Szkole Podstawowej nr1 i Pałacu
Młodzieży powinny wybrać po 3 uczniów/wychowanków, których lapbooki otrzymały najwyższą
liczbę punktów.
3) Zróżnicowana liczba uczniów z danych placówek oświatowych zakwalifikowanych na II. etap
eliminacji Konkursu NLE wynika z różnej liczby uczniów biorących udział w Projekcie.
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4) Przewodniczący Komisji Konkursowych przekazują protokoły z I. etapu eliminacji Konkursu
koordynatorowi organizacyjnemu projektu pani Dorocie Zaleśny przedstawicielce Organizatora
do 7.04.2018 r. (załącznik 3.).
5) Projektową Komisję Konkursową na II. etap Konkursu na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny
powołuje koordynator merytoryczny projektu „Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów
Tarnowskich Szkół Podstawowych” pani Bogumiła Surowiec. W skład Projektowej Komisji
Konkursowej wchodzą przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Małopolskiego Instytutu
Kultury, Urzędu Miasta Tarnów, Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego WOJTAR,
przedsiębiorców, Kuratorium Oświaty w Krakowie i szkół biorących udział w Turnieju.
6) Eliminacje między placówkami oświatowymi składają się z dwóch części. Pierwsza z nich jest
analizą otrzymanych protokołów I. etapu eliminacji Konkursu NLE, której dokonuje koordynator
merytoryczny

projektu

„Obserwatorium

Ekonomiczne

Uczniów

Tarnowskich

Szkół

Podstawowych”. Druga część eliminacji między placówkami oświatowymi jest prezentacją
lapbooków w formie pokazu, podczas którego lapbooki finałowe są prezentowane przez ich
twórców przed Projektową Komisją Konkursową i publicznością.
7) Prace konkursowe (lapbooki) i ich prezentacje podczas pokazu są oceniane przez Projektową
Komisję Konkursową wg „Arkusza oceny lapbooka” (załącznik 4.).
8) Kryteria oceny prac konkursowych (lapbooków) na II. etapie Konkursu NLE:
a) zgodność tematu lapbooka z tematami zawartymi w Regulaminie Konkursu NLE,
b) poprawność merytoryczna zawartości lapbooka,
c) ciekawa kompozycja zawartości lapbooka,
d) poprawność stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
e) oryginalność pomysłu,
f)

estetyka wykonania,

g)

samodzielność wykonania.

9) Oprócz tego jest oceniana prezentacja lapbooków podczas pokazu:
a) trafność i oryginalność wykonania pokazu lapbooka,
b) oryginalność uzasadnienia wyboru tematu i formy lapbooka,
c) przestrzeganie ram czasowych - max. 5 minut.
10) Projektowa Komisja Konkursowa zdyskwalifikuje prace, które naruszają prawa osób trzecich,
w szczególności wynikające z prawa autorskiego lub zawierają treści obraźliwe lub niezgodne
z obyczajami lub utrwalające stereotypy.
11) Ocena Projektowej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega podważeniu.
12) Organizator przewidział dyplomy i nagrody rzeczowe: laureat 1. miejsca zostanie nagrodzony
dyskiem zewnętrznym, zaś laureaci 2. i 3. miejsca otrzymają kalkulatory naukowe (z wieloma
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funkcjami). Oprócz tego zostaną jeszcze wyróżnione 3 lapbooki, których autorzy otrzymają gry
o tematyce ekonomicznej.
13) Zdjęcia prac wszystkich finalistów i laureatów Konkursu na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny
zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu „Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów
Tarnowskich Szkół Podstawowych”, która zamieszczona jest na witrynie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie.
§ 6 Prawa autorskie
1. Z dniem dostarczenia Organizatorowi prac konkursowych ich autorzy przekażą prawo do
bezpłatnego wykorzystania swoich prac przez Szkołę Podstawową nr 8 im. K. K.
Baczyńskiego w Tarnowie w celach promocyjnych projektu „Obserwatorium
Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych”, zgodnie z oświadczeniem
zawartym w Załączniku 1. do Regulaminu.
3. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne wynagrodzenia z tytułu korzystania przez
Organizatora z nagrodzonej pracy.
4. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
§ 7. Informacje dodatkowe
1.

Konkurs na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny nie jest realizowany w oparciu o ustawę o
systemie oświaty.

2. Nauczyciele, którzy wezmą udział w organizacji Konkursu NLE w swoich placówkach
oświatowych, otrzymają zaświadczenia o przygotowywaniu uczniów do ww. konkursu.
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Załącznik 1.
Wypełnia rodzic / opiekun prawny dziecka:
OŚWIADCZENIE
Ja, ........................................................................... zamieszkały/a ........................................................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

(ulica nr domu i/lub mieszkania) ……………………………

....................................................... (miejscowość, kod pocztowy)
oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu na Najciekawszy Lapbook
Ekonomiczny
i
wyrażam
zgodę
na
wzięcie
udziału
mojej/mojego
córki/syna
….................................................................................... w powyższym konkursie oraz przetwarzanie
danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.) w celach
związanych z konkursem, realizacją i promocją projektu „Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów
Tarnowskich Szkół Podstawowych”.
Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej mojej/mojego
córki/syna na Organizatora przechodzą bez wynagrodzenia:
1) autorskie prawa majątkowe do przekazywanej pracy na polach eksploatacji:
a. wprowadzenie do pamięci komputera,
b. upublicznienie w całości lub we fragmentach w sieci Internet,
c. upublicznianie w całości lub fragmentach podczas wydarzeń organizowanych przez Organizatora,
d. upublicznianie w całości lub we fragmentach w telewizji,
e. powielanie dowolną techniką,
Oświadczam również, że praca konkursowa jest własnością placówki oświatowej (szkoły / Pałacu
Młodzieży), która skierowała ją na Konkurs na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny
....................................................................................
(podpis, miejsce i data)

Wypełnia Szkoła Podstawowa nr 8 im. K.K. Baczyńskiego w Tarnowie:
Oświadczam, że przyjmuję autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na wymienionych
wyżej polach eksploatacji, przeniesione na Szkołę Podstawową nr 8 im. K.K. Baczyńskiego w Tarnowie.
..............................................................
(pieczątka, podpis i data)
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Załącznik 2.
SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
Konkursu na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny
Proszę wypełnić elektronicznie.
1. Nazwa placówki oświatowej
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
kod i poczta ...................................................................................................
miejscowość ...................................................................................................
ulica i numer ...................................................................................................
telefon .............................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................
2. Nazwisko i imię przewodniczącego Komisji Konkursowej

Nazwisko

Imię
3. Nazwisko i imię członka Komisji Konkursowej

Nazwisko

Imię
4. Nazwisko i imię członka Komisji Konkursowej

Nazwisko

Imię
5. Nazwisko i imię członka Komisji Konkursowej

Nazwisko

Imię
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6. Nazwisko i imię członka Komisji Konkursowej

Nazwisko

Imię

Pieczątka i podpis dyrektora placówki oświatowej
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Załącznik 3.
WZÓR PROTOKÓŁU Z ELIMINACJI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
I. etap Konkursu na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny

Proszę wypełnić elektronicznie.
1. Nazwa placówki oświatowej
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
kod i poczta ...................................................................................................
miejscowość ...................................................................................................
ulica i numer ...................................................................................................
telefon .............................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................
2. Dnia .......................obradowała Komisja Konkursowa w składzie:
przewodniczący ..............................................................................................
członek ............................................................................................................
członek ............................................................................................................
członek ............................................................................................................
członek ............................................................................................................
i oceniła przedstawione jej prace uczniów (lapbooki) następująco:
(Dane dotyczące oceny lapbooków powinny być przesłane wg poniższego schematu:)
3. WYNIKI OCENY LAPBOOKÓW
Lp.
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela
(opiekuna)
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Liczba
uzyskanych
punktów

4. UCZNIOWIE WYTYPOWANI NA ELIMINACJE MIĘDZY PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko
nauczyciela (opiekuna)

Pieczątka placówki oświatowej

Temat / tytuł
lapbooka

Liczba
uzyskanych
punktów

Podpisy:
Przewodniczący ............................................
Członek .........................................................
Członek .........................................................
Członek ........................................................
Członek .........................................................
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Numer lapbooka

Załącznik 4.
Arkusz oceny lapbooków podczas pokazu

II etap eliminacji Konkursu na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny - w ramach projektu
„Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych”
Ocena lapbooka
Kryterium

Ocena od 1 do 5 punktów

Zgodność tematu lapbooka z
tematami zawartymi w
Regulaminie Konkursu NLE

NIE

TAK

0 punktów

5 punktów

Poprawność merytoryczna
zawartości lapbooka

1

2

3

4

5

Ciekawa kompozycja zawartości
lapbooka

1

2

3

4

5

Poprawność stylistyczna,
ortograficzna i interpunkcyjna

1

2

3

4

5

Oryginalność pomysłu

1

2

3

4

5

Estetyka wykonania

1

2

3

4

5

Samodzielność wykonania

1

2

3

4

5

Ocena prezentacji lapbooka podczas pokazu
Kryterium

Ocena od 1 do 5 punktów

Trafność i oryginalność wykonania
pokazu lapbooka

1

2

3

4

5

Oryginalność uzasadnienia wyboru
tematu i formy lapbooka

1

2

3

4

5

Przestrzeganie ram czasowych max. 5 minut

NIE

TAK

0 punktów

5 punktów

Suma punktów

JUROR:

PODPIS:
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Załącznik 5.
II etap eliminacji Konkursu na Najciekawszy Lapbook Ekonomiczny - w ramach projektu
„Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół Podstawowych”

Karta oceny lapbooków - podsumowanie
Nr
Imię i nazwisko ucznia
collage

Placówka
oświatowa

Temat / tytuł
lapbooka

PRZEWODNICZĄCY:

Suma
punktów:

Miejsce w
finale:

PODPISY:

JURORZY:
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