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R e g u l a m i n 
konkursu Ministra Edukacji Narodowej 

 
„Mam 6 lat” 

 
Konkurs „Mam 6 lat” , zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Ministra 

Edukacji Narodowej, we współpracy z kuratorami oświaty, na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie. 

 

1. Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie najciekawszych form 
aktywności rad rodziców mających na celu przyjazną adaptację dzieci 
sześcioletnich do edukacji szkolnej.  

Konkurs ma również służyć wspieraniu współpracy między radami rodziców w 
przedszkolach i szkołach, zmierzającej do stworzenia najbardziej sprzyjającego 
środowiska dla dzieci przechodzących z edukacji przedszkolnej do szkolnej.   

 

2. Konkurs adresowany jest do rad rodziców w public znych i niepublicznych 
przedszkolach i szkołach podstawowych zwanych dalej  „uczestnikami 
Konkursu” . 

3. Konkurs realizowany jest w dwóch modułach: 
 
moduł I  - „Sze ściolatek w przyjaznej szkole” – Jak moja szkoła 
przygotowała si ę na przyj ęcie sze ściolatków do  pierwszej klasy? - 
skierowany do rad rodziców w szkołach; 
 
moduł II  - „Przyja źnie z przedszkola do szkoły”  – Jak moje przedszkole 
współpracuje ze szkoł ą, by przej ście dziecka z przedszkola do szkoły 
podstawowej było przyjazne? - skierowany do rad rodziców 
w przedszkolach.  

 

4. Działania, podejmowane przez rady rodziców w ram ach Konkursu (zwane 
dalej projektami) , będą oceniane przez kapitułę Konkursu na podstawie 
sprawozdań z realizacji projektu (zwanych dalej „sprawozdaniami”), 
przekazanych przez uczestników Konkursu do właściwych kuratorów oświaty -  
za pośrednictwem dyrektorów szkół i przedszkoli. 

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:  wojewódzkim  
i krajowym. 

W pierwszym etapie , wojewódzkim,  koordynowanym przez właściwego 
kuratora oświaty, powołana przez niego wojewódzka kapituła konkursu, 
będzie oceniać projekty zgłoszone za pośrednictwem dyrektorów szkół 
podstawowych i przedszkoli. 
Zostaną one następnie zaprezentowane podczas finałowych uroczystości 
zorganizowanych w każdym województwie, na których finaliści wojewódzkiego 
etapu Konkursu otrzymają wyróżnienia.  

 



 

2 
 

Spośród projektów wyróżnionych w wojewódzkim etapie Konkursu, kapituła 
konkursu wskaże finalistów, których sprawozdania zostaną najwyżej ocenione. 
Wezmą oni udział w Gali Finałowej, która odbędzie się w Warszawie 
i planowana jest na początek czerwca bieżącego roku.  
 

 W drugim etapie, centralnym,  wezmą udział finaliści etapu wojewódzkiego, 
których sprawozdania wraz z załącznikami zostaną przesłane przez właściwych 
kuratorów oświaty do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Centralna Kapituła 
Konkursu dokona oceny nadesłanych projektów i wyłoni laureatów Konkursu.   

 
6. Sprawozdania nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi 

uczestników Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi  
i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Sprawozdania te nie mogą 
naruszać praw autorskich oraz innych praw osób trzecich. 
 

7. Sprawozdania powinny zawierać tytuł modułu. 
 

8. Sprawozdania nale ży składa ć do dyrektora przedszkola lub szkoły do  30 
kwietnia 2012 r.  

Dyrektorzy szkół i przedszkoli przekażą sprawozdania wraz z wypełnioną przez 
siebie kartą zgłoszenia projektu, do właściwego kuratora oświaty.  

 
Uwaga! W Konkursie wezm ą udział jedynie projekty, których sprawozdania 
zostan ą złożone u dyrektorów szkół/przedszkoli we wskazanym ter minie.  
 

9. Sprawozdania powinny uwzgl ędnia ć: 
- opis działań pokazujących, jak szkoła jest przygotowana na przyjęcie do I klasy 
dzieci sześcioletnich, lub  
- opis działań pokazujących, jak przedszkole współpracuje ze szkołą, aby 
przygotować dzieci, w szczególności sześcioletnie, do przejścia z przedszkola do 
I klasy,  
- opis działań umożliwiających upowszechnianie dobrych praktyk wśród rad 
rodziców i  nauczycieli z innych przedszkoli/szkół podstawowych w regionie,  
- opis form działań umożliwiających ich kontynuację i powtarzalność, 
- załączniki dokumentujące i  ilustrujące podjęte działania, na przykład: 
� prace plastyczne, zdjęcia 
� filmy, nagrania wideo i audio 
� publikacje, artykuły prasowe 
� inne elementy – zgodnie z indywidualnymi możliwościami i cechami projektu.   

 
10. Dodatkowo punktowane b ędą: 

 
- projekty uwzględniające uczestniczenie całej społeczności szkoły lub 
przedszkola oraz środowiska lokalnego (samorządy, fundacje, organizacje 
przykościelne, stowarzyszenie itp.).  
- działania realizowane w całej gminie (we wszystkich szkołach  podstawowych 
lub we wszystkich przedszkolach), 
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- działania podnoszące poziom wiedzy rodziców na temat możliwości i 
zasadności uczestniczenia ich sześcioletnich dzieci w edukacji szkolnej, 
- działania wspierające współpracę miedzy radami rodziców w przedszkolach i 
szkołach, zmierzające do stworzenia najbardziej sprzyjającego środowiska dla 
dzieci, przechodzących z edukacji przedszkolnej do szkolnej, 
- działania realizowane we współpracy ze środowiskiem przedszkolnym  

i szkolnym, i obejmujące co najmniej jedną szkołę i jedno przedszkole. 
 

11. Kryteria oceny sprawozda ń: 
W ocenie sprawozdań brane będą pod uwagę w szczególności: 

a. aktywne zaangażowanie rad rodziców w poszczególnych etapach 
projektu, w tym: spójność zrealizowanych działań; dostosowanie 
metody realizacji działań do potrzeb rodziców, dzieci i nauczycieli; 
realna możliwość wykonania działań planowanych na przyszłość – w 
tym znalezienie odpowiedzi na pytania: 

moduł I  - Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie 
sześciolatków do I klasy? 
moduł II  - Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by 
przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było 
przyjazne? 

b. uniwersalność modelu współpracy, czyli możliwość wdrażania 
zdobytych doświadczeń w pracach zespołów dopiero rozpoczynających 
wspólne inicjatywy, 

c. efektywność projektu i trwałość współpracy po zakończeniu Konkursu, 
d. rezultaty działań zgodne z celami Konkursu. 

 

12. Sprawozdanie nie powinno przekracza ć 5 stron formatu A4.  

13. Sprawozdanie podpisuje dyrektor szkoły lub prze dszkola oraz 
przewodnicz ący rady rodziców.  

 
14. Przesłanie przez uczestników Konkursu sprawozdania oznacza zgodę na 

przetwarzanie przez osoby upoważnione przez właściwych kuratorów oświaty w 
przypadku etapu wojewódzkiego oraz Ministra Edukacji Narodowej, w 
przypadku etapu centralnego, swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 
15. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie właściwym kuratorom 

oświaty oraz Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdań w celach związanych z 
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu. 
 

16. Minister Edukacji Narodowej zastrzega sobie prawo zawarcia z wybranymi 
uczestnikami Konkursu umowy dotyczącej ewentualnego wykorzystania dla 
celów promocyjno-informacyjnych przesłanych sprawozdań lub ich części w 
zakresie i na zasadach ustalonych z określonymi uczestnikami Konkursu.  

 
17. Nadesłanie sprawozdania na Konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

warunków niniejszego Regulaminu. 


