
KONKURS DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

NA SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 

NA MOTYWACH KSIĄŻKI GRAŻYNY BĄKIEWICZ 

KTO TU RZĄDZI? DEMOKRACJA OD PODWÓRKA 

 

 
 

KONKURS ORGANIZUJĄ:   

- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu,  

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  

- Wydawnictwo Literatura  

 

Cele konkursu: 

1. Upowszechnienie czytelnictwa 

2. Promocja twórczości Grażyny Bąkiewicz 

3. Promowanie postaw patriotycznych oraz wartości demokratycznych. 

4. Upowszechnienie  nowatorskich pomysłów i metod pracy.  

 

 

ZADANIE: 

Zadaniem uczestnika /uczestników konkursu jest napisanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla klas IV-V, tematycznie 

związanego z książką Grażyny Bąkiewicz Kto Tu Rządzi? Demokracja Od Podwórka. 

 

ADRESACI: 

Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. 

 

WARUNKI UDZIAŁU: 

• Stworzenie scenariusza zajęć edukacyjnych opartych lub nawiązujących do książki  Grażyny Bąkiewicz Kto Tu 

Rządzi? Demokracja Od Podwórka na max. 2 godziny lekcyjne. 

• Scenariusz powinien zawierać: TYTUŁ, CZAS TRWANIA ZAJĘĆ, ADRESATA ZAJĘĆ (GRUPA, KLASA), 

PRZEBIEG Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW, takich jak: temat lekcji,  realizowane 

elementy z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia, grupę docelowych odbiorców, cele operacyjne 

lekcji, techniki, metody i formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg lekcji, ewaluację lekcji. 

• Autorami scenariusza zajęć może być max. 2 nauczycieli. Z każdej szkoły do konkursu może zostać zgłoszony 

tylko jeden scenariusz.  

• Do każdego scenariusza należy dołączyć formularz zgłoszenia oraz oświadczenie (załącznik 1) 

• Prace konkursowe (scenariusz, dane kontaktowe) uczestnicy wysyłają na adres mailowy: 

justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl 

 

 

ZGŁOSZENIA 

• Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do  20 lutego 2023 r.  

• Z CHWILĄ DORĘCZENIA Organizatorowi egzemplarza scenariusza (pracy konkursowej) Organizator nabywa 

własność egzemplarza scenariusza zgłoszonego przez Uczestnika na konkurs. Ponadto z chwilą wydania nagrody 

Uczestnikom Organizator nabywa nieodpłatnie prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych Uczestników na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w wersji papierowej i elektronicznej; 

b) wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera, a w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora oraz 

wyświetlania prac pod adresami domenowymi Organizatora; 

c) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie pracy 

konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

w szczególności podczas umieszczania prac: 

- na stronie głównej i FB Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu:  

https://www.pbp.poznan.pl/ 

https://www.facebook.com/pbp.poznan/ 

- na stronie głównej i FB Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:  

https://odnpoznan.pl/  

www.facebook.com/odnpoznan/ 

- na stronie głównej i FB Wydawnictwa Literatura: 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/  

https://www.facebook.com/Wydawnictwo.Literatura/ 
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• Z chwilą doręczenia Organizatorowi egzemplarza scenariusza (pracy konkursowej) Organizator uzyskuje licencję 

niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do 

nienagrodzonej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w wersji papierowej i elektronicznej; 

b) wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora oraz 

wyświetlanie prac pod adresami domenowymi Organizatora; 

c) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie pracy 

konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

w szczególności poprzez umieszczanie prac na stronach:  

 

 https://www.pbp.poznan.pl/   

https://www.facebook.com/pbp.poznan/ 

https://odnpoznan.pl/ 

www.facebook.com/odnpoznan/ 

     https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ 

https://www.facebook.com/Wydawnictwo.Literatura/ 

 

 

OCENA JURY 

• Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

• Jury wybierze trzy najlepsze scenariusze i nagrodzi twórców.  

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

• Laureaci Konkursu (miejsca I, II i III) otrzymają nagrody rzeczowe. Pierwsza nagroda to czytnik e-booków, 

druga i trzecia – komplet 10 książek Wydawnictwa Literatura. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Literatura. 

 

 

KRYTERIA 

Komisja Konkursowa oceni prace według kryteriów (0-10 pkt):  

- zgodność zapisów scenariusza lekcji z następującymi elementami:  

podanie tematu lekcji i realizowanych elementów z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia, 

 grupę docelowych odbiorców, cele operacyjne lekcji, techniki, metody i formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg 

lekcji, ewaluację lekcji, 

· bibliografię, 

· oryginalność i kreatywność pracy konkursowej, 

 

 

Terminy: 

20.02.2023 r. – nadsyłanie scenariuszy 

28.02.2023 r. – ogłoszenie wyników 

           10.03.2023 r (podczas Poznańskich Targów Książki) – wręczanie nagród 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

Uroczystość rozdania nagród, wzbogacona o spotkanie z Autorką książki Panią Grażyną Bąkiewicz nastąpi podczas 

spotkania w dniu 10.03.23 podczas Poznańskich Targów Książki  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie działań w ramach konkursu z uwagi na wojnę  

w Ukrainie i sytuację w kraju. 

 

INFORMACJE 

 

Ochrona danych osobowych: 

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Literatura, ul. Srebrna 41; 91-334 Łódź (dalej: My). Kontakt 

z nami możliwy jest pod mailem: justyna.nowak@wydawnictwoliteratura.pl 

 

Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: w.jot@wydawnictwoliteratura.pl 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

 

Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu oraz w zależności od udzielonych zgód promowanie działalności 

Organizatora m.in. na jego stronie internetowej i w prowadzonych przez niego mediach społecznościowych (Facebook, 

https://www.pbp.poznan.pl/    

https://odnpoznan.pl/  
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Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo przez okres trwania konkursu, a następnie w celach 

archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.  

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań 

podjętych przed jej cofnięciem.  

 

 Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom obsługującym nas w obszarze IT; kurierom, poczcie polskiej 

i innym operatorom pocztowym przedstawicielom komisji konkursowej, jeśli składa się ona z osób spoza naszej organizacji; 

kancelariom prawnym wspierającym nas w codziennej działalności; podmiotom wspierającym nas  

w organizacji konkursu. Jeśli jesteś zainteresowany, jakie są to podmioty, napisz pod adres Organizatora lub IOD/ z dopiskiem 

IOD/dane osobowe. 

9. W przypadku wyrażenia zgody na umieszczenie danych na Facebooku dane nie mogą być spółkom Facebooka 

- Facebook zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji wewnątrz spółek działających w ramach grupy: 

Facebook Payments Inc.; Facebook Payments International Limited; Onavo; Facebook Technologies, LLC oraz 

Facebook Technologies Ireland Limited; WhatsApp Inc. oraz WhatsApp Ireland Limited; CrowdTangle. Oznacza to, że dane 

osobowe zamieszczone przez nas na tym portalu mogą być dostępne globalnie dla tych spółek. 

10. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo żądania: dostępu do  treści swoich 

danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 

żądania usunięcia danych, prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora. W przypadku zgłoszenia żądania 

realizacji przysługujących praw, Placówka zrealizuje je w ramach prowadzonego przez siebie fanpage’a oraz przekaże 

treść żądania do Facebook’a 

11. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego, przysługuje prawo żądania: dostępu do treści 

swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

12. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania danych przez Administratora. 

13. Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę napisz pod adres Administratora lub IOD (z dopiskiem IOD/dane 

osobowe).  

14. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

15. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - w tym profilowaniu.  

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych na Facebooku, zwracamy się prośbą o zapoznanie 

się również z poniższymi informacjami 

 

INFORMACJA NA TEMAT RYZYKA 

 

Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook łączy się z przekazywaniem tych danych do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – a więc państw spoza Unii Europejskiej. 

 

Administratorem danych umieszczonych na portalu Facebook jest Meta Platforms Ireland Ltd.  

(kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tego podmiotu możliwy jest przy użyciu formularza: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez 

Meta Platforms Ireland Ltd. znajdują się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W polityce znajduje 

się deklaracja wykonywania praw osób, których dane dotyczą wynikających z RODO. Uprawnienia te można wykonać za 

naszym pośrednictwem (patrz pkt 13 powyżej).  

 

Zgodnie z oświadczeniem Meta Platforms Ireland Ltd., jako część organizacji globalnej, działa zarówno na terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak i poza nimi może przekazywać i przetwarzać dane na terytorium poza 

EOG, które nie ma takich samych ustawowych gwarancji ochrony danych jak na terenie EOG. Facebook korzysta przy  tym 

ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, równoważnego 

poziomu ochrony (więcej informacji dostępnych tutaj: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp). 

 

Jakie wiążą się z tym ryzyka? 

 

Treści zamieszczane na fanpage’u na Facebooku są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby, która korzysta z portalu. 

Dlatego też potencjalnie osoby z całego świata będą mogły poznać opublikowane przez nas dane osobowe. 

Publikować będziemy tylko takie treści, które nie będą sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami i normami kulturowymi. 

Nie możemy wykluczyć, że jakaś osoba trzecia będzie chciała wykorzystać te dane do własnych celów, np. dokona przeróbki 

materiałów. Gdy tylko dowiemy się o takiej sytuacji, niezwłocznie poinformujemy o tym właściwy portal oraz dokonamy 

usunięcia danych na poziomie prowadzonego przez nas fanpage’a. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że to my decydujemy 

o tym, czy jakiś film lub zdjęcie nadal jest wyświetlane na fanpage’u, czy nie – wobec tego mamy kontrolę nad danymi, które 

tam umieszczamy. Zapewniamy, że będziemy wrażliwi na każdy potencjalny przejaw mowy nienawiści. 
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W związku z tym, że siedziba Facebooka znajduje się na terenie USA, informujemy, iż zgodnie z obowiązującym w USA 

prawem, agencje rządowe mają prawo dostępu do szerokiej gamy informacji przetwarzanych w ramach działalności tej firmy 

- między innymi do danych osobowych klientów i użytkowników. Wskazujemy, iż obywatele Unii Europejskiej nie mają 

możliwości realizacji praw wynikających z RODO, w tym wyrażenia sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania danych przez 

te agencje. 

 

Informacja o ryzyku związanym z przekazywaniem danych do firmy Facebook: 

 

Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook łączy się z przekazywaniem tych danych do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – a więc państw spoza Unii Europejskiej. 

  



Załącznik 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

_____________________________ 

Imię i nazwisko 

_____________________________ 

Nazwa placówki oświatowej 

Zgłaszam swój udział w konkursie dla nauczycieli małopolskich szkół podstawowych na scenariusz zajęć NA MOTYWACH 

KSIĄŻKI GRAŻYNY BĄKIEWICZ KTO TU RZĄDZI? DEMOKRACJA OD PODWÓRKA 

organizowanym przez …………………………. przy współpracy …………………….. i tym samym przyjmuję do 

wiadomości, iż zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie 

zgody jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

________________________________data i podpis uczestnika. 

 

 

Oświadczam, że prace konkursowe są wynikiem mojej samodzielnej pracy. W związku z przesłaniem prac konkursowych nie 

naruszam praw autorskich osób trzecich. 

Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z prac konkursowych przez czas nieokreślony na 

terytorium całego świata poprzez: utrwalanie i zwielokrotnianie pracy w wersji papierowej i elektronicznej; wprowadzanie do 

pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora oraz wyświetlanie prac pod adresami domenowymi 

Organizatora; publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie prac 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez 

umieszczenie prac na stronie ………………………………………. 

 

_______________________________data i podpis uczestnika. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych imienia, nazwiska, nazwy placówki oświatowe oraz informacji o zajętym 

miejscu w klasyfikacji konkursu na stronie internetowej Organizatora …………………………………celu poinformowania 

o wynikach konkursu. 

Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

 

________________________________data i podpis uczestnika. 

 

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail: ………………………….. lub składając pismo w 

sekretariacie Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed jej 

wycofaniem. 

 

 


