
 

 
 

 

Regulamin konkursu 

WYBÓR SZKOŁY DO PILOTAŻU MODELU SZKOŁY ĆWICZEŃ 

 

§ 1. Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest wybór od 1 do 4 szkół na szkołę ćwiczeń oraz 10 szkół 
współpracujących do pilotażu weryfikującego opracowany model szkoły ćwiczeń. Liczba 
szkół ćwiczeń wybranych do pilotażu szkół zależy od zasobów i doświadczenia szkoły  
w zakresie 4 obszarów przedmiotowych: języków obcych, matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych i informatyki. 

2. Model definiuje szkołę ćwiczeń jako placówkę, która oprócz statutowego obowiązku 
kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu najskuteczniejszych metod 
pracy służących rozwojowi ucznia, współorganizuje praktyczne przygotowanie do zawodu 
nauczycielskiego oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

3. Ideą konkursu jest wybór szkół, które w swojej pracy podejmują działania wykraczające 
poza standardowe zadania szkoły w zakresie wiedzy, umiejętności i kształtowania 
kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy,  
z uwzględnieniem nauczania eksperymentalnego, kształtowania właściwych postaw 
(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wykorzystania metod 
zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

§ 2. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia 
szkół ćwiczeń”. 

2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
3. Konkurs odbywa się w terminie od 6 marca do 24 kwietnia 2017. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 kwietnia 2017 a jego wyniki zostaną ogłoszone na 

stronie internetowej projektu (https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-
power/szkoła-ćwiczeń). Wybrane szkoły zostaną poinformowane e-mailowo oraz listownie. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie określonym w § 3 ust. 3, Karty 
Zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z: 
a) potwierdzeniem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, przedstawicieli 

Uczniów i Rodziców; 
b) rekomendacją publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, wydaną w wyniku diagnozy 

mocnych stron szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zasobów  
i doświadczenia szkoły w czterech obszarach przedmiotowych: języki obce,  
matematyka, przedmioty przyrodnicze i informatyka; 

c) pozytywną opinią Mazowieckiego Kuratora Oświaty, potwierdzającą spełnianie 
wymagań na poziomie wysokim oraz wysoką ocenę stanu przestrzegania przepisów 
prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły (potwierdzoną wynikami nadzoru); 

d) zgodą organu prowadzącego szkołę na udział szkoły w pilotażu w roku szkolnym 
2017/2018 oraz w okresie przygotowania do pilotażu, tj. maj – sierpień 2017; 

e) dokumentem potwierdzającym współpracę ze szkołą wyższą w zakresie różnorodnych 
działań edukacyjnych, w tym praktyk studenckich. 

https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/szkoła-ćwiczeń
https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/szkoła-ćwiczeń


 

 
 

6. Ocena zgłoszeń do konkursu opierać się będzie na analizie opisu spełnienia wymagań  
6 kryteriów wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń (załącznik nr 2) i będzie prowadzona 
oddzielnie dla 4 obszarów przedmiotowych: języki obce, matematyka, przedmioty 
przyrodnicze oraz informatyka. 

7. Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia w jednym obszarze wynosi 65 pkt. 
8. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 
9. Z wyłonionymi szkołami zostaną podpisane porozumienia określające zadania dla szkoły, 

związane z udziałem w pilotażu szkoły ćwiczeń. 
 

§ 3. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu 
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne w województwie mazowieckim. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie Karty Zgłoszenia szkoły do konkursu 
(załącznik nr 1) zawierającej informacje opisane w §2, ust. 5–6 wraz z załącznikami 
potwierdzającymi działania i doświadczenie szkoły. 

3. Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z załącznikami potwierdzającymi zasoby  
i doświadczenie szkoły w wybranym obszarze należy złożyć w formie papierowej wraz  
z wersjami elektronicznymi wszystkich dokumentów1 zapisanymi na nośniku pamięci/ 
urządzeniu magazynującym (np. CD, pendrive itp.) do dnia 5 kwietnia 2017 r. na adres: 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 
Al. Ujazdowskie 28 
00-478 Warszawa 
z dopiskiem: KONKURS – WYBÓR SZKÓŁ DO PILOTAŻU SZKOŁY ĆWICZEŃ 

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla 
pocztowego – z zastrzeżeniem, że zgłoszenie musi trafić do ORE nie później niż 10 kwietnia 
2017. 

4. Komisja Konkursowa oceni nadesłane przez szkoły zgłoszenia zgodnie z kryteriami wyboru 
szkoły na szkołę ćwiczeń. Szkoła, która uzyska największą liczbę punktów w jednym z czterech 
obszarów, zostanie wybrana na szkołę ćwiczeń w danym obszarze. Organizator dopuszcza 
możliwość wyboru jednej szkoły jako szkoły ćwiczeń w więcej niż jednym obszarze. Spośród 
pozostałych zgłoszeń wybranych zostanie 10 szkół, które uzyskały kolejno największą liczbę 
punktów w danym obszarze. Szkoły te zostaną zaproszone do pilotażu jako szkoły 
współpracujące ze szkołą ćwiczeń. 

5. Szkoła ćwiczeń będzie współpracować z co najmniej 2 szkołami współpracującymi  
w danym obszarze. 
 

§ 4. Komisja konkursowa 
 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego 
laureatów Organizator powoła komisję konkursową. 

2. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza.  

                                                           
1
 Karta Zgłoszenia powinna być zapisana w formie elektronicznej w postaci pliku doc/docx. 



 

 
 

3. Przewodniczący kieruje pracą komisji konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz 
harmonogram prac. 

4. Sekretarz komisji konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za obsługę 
dokumentacyjną. 

5. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 

6. Komisja konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy jej składu. 

7. Uchwała komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 5. Laureaci konkursu i ich zadania 

 

1. Szkoła ćwiczeń wyłoniona w konkursie dla danego obszaru przedmiotowego – w trakcie 
pilotażu będzie zobowiązana do: 

a) udziału w planowaniu pracy szkoły ćwiczeń w roku szkolnym 2017/2018 na zasadach 
określonych w koncepcji zamieszczonej w Modelu szkoły ćwiczeń oraz Zasadach 
współpracy dostępnych na stronie Organizatora; 

b) współpracy ze szkołami biorącymi udział w pilotażu; 
c) wykorzystania zestawów materiałów dydaktycznych przygotowanych do pilotażu; 
d) udziału w kursach e-learningowych przygotowanych dla nauczycieli szkół ćwiczeń  

w celu doskonalenia warsztatu pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
uczniów; 

e) udziału kadry pedagogicznej w sieci współpracy i samokształcenia utworzonej dla 
danego obszaru przedmiotowego w ramach projektu; 

f) udziału kadry w 3 dwudniowych spotkaniach przygotowujących do pilotażu szkoły 
ćwiczeń, które odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w terminie maj – 
sierpień 2017. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przygotowany we 
współpracy ze szkołą. Organizator zapewnia wyżywienie i noclegi. 

g) udziału w co najmniej 6 jednodniowych spotkaniach monitorujących pilotaż, które 
odbędą się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku lub szkołach współpracujących, 
zaplanowanych w terminie wrzesień 2017 – maj 2018. Szczegółowy harmonogram 
spotkań zostanie przygotowany we współpracy ze szkołami;  

h) przeprowadzenia co najmniej 5 lekcji otwartych w obszarze, w którym szkoła została 
wybrana na szkołę ćwiczeń. Lekcje te będą nagrywane w celu opracowania zestawów 
materiałów szkoleniowych, upowszechniających formy i metody pracy szkoły ćwiczeń. 
Dopuszcza się prowadzenie lekcji otwartych poza terenem szkoły we współpracy  
z lokalnymi instytucjami wspierającymi pracę szkół i nauczycieli. Harmonogram  
i miejsce prowadzenia lekcji zostaną uzgodnione ze szkołą ćwiczeń. W ramach 
przygotowania lekcji otwartych nauczyciele opracują autorskie scenariusze lekcji, za 
które Organizator przewiduje wynagrodzenie związane z przekazaniem autorskich praw 
na rzecz Organizatora; Organizator zapewni niezbędne wsparcie metodyczne oraz 
merytoryczne ekspertów w trakcie planowania, realizacji i ewaluacji lekcji; 

i) uzyskania uzyskanie pisemnej zgody na filmowanie/nagrywanie osób obecnych podczas 
nagrania, w tym także uzyskanie od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów 
niepełnoletnich. 



 

 
 

Powyższe zadania dotyczą jednego obszaru, w którym szkoła zostanie wybrana jako szkoła 
ćwiczeń. W przypadku gdy szkoła będzie szkołą ćwiczeń w więcej niż jednym obszarze, wartości 
wynikające z zadań określonych w ppkt. c, d, e, h, należy odpowiednio zwielokrotnić. 

2. Szkoła współpracująca wyłoniona w konkursie dla danego obszaru w trakcie pilotażu będzie 
zobowiązana do: 

a) udziału w planowaniu pracy szkoły ćwiczeń w roku szkolnym 2017/2018 na zasadach 
określonych w modelu; 

b) współpracy ze szkołami biorącymi udział w pilotażu; 
c) wykorzystania zestawów materiałów dydaktycznych przygotowanych do pilotażu; 
d) udziału w kursach e-learningowych przygotowanych dla nauczycieli szkół ćwiczeń  

w celu doskonalenia warsztatu pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
uczniów; 

e) udziału kadry w 3 dwudniowych spotkaniach przygotowujących do pilotażu szkoły 
ćwiczeń, które odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w terminie maj – 
sierpień 2017; Organizator zapewnia wyżywienie i noclegi; 

f) udziału kadry pedagogicznej w sieci współpracy i samokształcenia utworzonej w ramach 
projektu; 

g) udziału w co najmniej 6 jednodniowych spotkaniach monitorujących pilotaż, które 
odbędą się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku lub szkołach współpracujących 
zaplanowanych w terminie wrzesień 2017 – maj 2018. Szczegółowy harmonogram 
spotkań zostanie przygotowany we współpracy ze szkołą; 

h) przeprowadzenia co najmniej 2 lekcji otwartych w swoim obszarze (matematyka/ 
przedmioty przyrodnicze/informatyka/języki obce). Lekcje te będą nagrywane w celu 
opracowania zestawów materiałów szkoleniowych, upowszechniających formy i metody 
pracy szkoły ćwiczeń. Dopuszcza się przeprowadzenie lekcji otwartych także poza 
terenem szkoły we współpracy z lokalnymi instytucjami wspierającymi pracę szkół  
i nauczycieli. Harmonogram i miejsce prowadzenia lekcji zostaną uzgodnione ze szkołą 
ćwiczeń. W ramach przygotowania lekcji otwartych nauczyciele są opracują autorskie 
scenariusze lekcji, za który organizator przewiduje wynagrodzenie związane  
z przekazaniem autorskich praw na rzecz Organizatora; Organizator zapewni niezbędne 
wsparcie metodyczne oraz merytoryczne ekspertów w trakcie planowania, realizacji  
i ewaluacji lekcji. 

i) uzyskania pisemnej zgody na filmowanie/nagrywanie osób obecnych podczas nagrania, 
w tym także uzyskanie od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich. 

Powyższe zadania dotyczą jednego obszaru, w którym szkoła zostanie wybrana jako szkoła 
współpracująca. 

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu spotkań. 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

 

1. Organizator informuje, że dane osobowe podane przez uczestnika są zbierane i przetwarzane 
przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz udziałem szkoły  
w pilotażu szkoły ćwiczeń. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię  
i nazwisko, miejsce pracy/nauki, stanowisko służbowe. 



 

 
 

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji  
z siedzibą w Warszawie (00-478), w Alejach Ujazdowskich 28. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

4. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania, cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych i żądania usunięcia danych. 

5. Administrator danych osobowych zapewnia ochronę danych osobowych uczestników 
konkursu. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym w oparciu o wyrażone przez 
Państwa zgody. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie itp.,  
z których korzystać będą uczestnicy konkursu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z organizacją 
konkursu oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników 
konkursu. 
4. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
5. Organizator przewiduje możliwość zmiany regulaminu, przerwania lub odwołania konkursu 
w uzasadnionych przypadkach. 
6. Organizator konkursu może wprowadzać zmiany w regulaminie, nie naruszając ogólnych 
zasad konkursu. 
7. Sprawy dotyczące konkursu, nieuregulowane niniejszym regulaminem, są rozstrzygane 
przez Organizatora. 
8. W razie wycofania się szkoły z konkursu lub w przypadku niewłaściwej realizacji przez 
szkołę obowiązków wskazanych w § 5 Organizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia 
odszkodowania w wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 
9. Organizator i szkoły podejmą wszelkie starania celem polubownego rozstrzygnięcia 
spornych kwestii. 
10. Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą mailową na adres 
szkolacwiczen@ore.edu.pl 
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