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REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

MAŁY  PATRIOTA 
  

I. Organizator 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
 

II.  Partnerzy 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi  

Wydawnictwo Literatura 

 

III. Patronat 

Marszałek Województwa Łódzkiego 

Kuratorium Oświaty w Łodzi 
 

IV. Adresaci konkursu 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III szkoły podstawowej z terenu Łodzi  

i województwa łódzkiego. 
 

V. Cele konkursu 

 kształtowanie kompetencji obywatelskich i patriotycznych dzieci; 

 popularyzowanie wiedzy historycznej; 

 zainspirowanie nauczycieli do opracowania własnych projektów edukacyjnych. 
 

VI. Przedmiot oceny konkursowej 

Metoda projektowa to forma pracy, która umożliwia rozwijanie wśród uczniów kompetencji 

XXI wieku.  Są to umiejętności niezbędne, które przygotują dzieci do wyzwań związanych  

z radzeniem sobie w dalszym życiu zawodowym i osobistym, takie jak: umiejętność pracy  

w zespole, efektywna komunikacja, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, 

interakcja i przetwarzanie informacji, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, 

inicjatywa i przedsiębiorczość oraz ciekawość świata.  

Działania nauczycieli podejmowane w ramach wychowania obywatelskiego  

i patriotycznego są bardzo ważne i nieodzowne w procesie wychowawczym oraz dydaktycznym 

w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Te działania przyniosą wymierne efekty  

w ukształtowaniu wiedzy, postaw i wartości w stosunku do "małej" i "dużej" ojczyzny. 

 

Zachęcamy nauczycieli do udziału w konkursie "Kocham moją ojczyznę" poprzez opracowanie 

projektu edukacyjnego zawierającego treści wychowania obywatelskiego i patriotycznego.  

Przedmiotem oceny konkursowej projektu jest: 

 poprawność merytoryczna metody projektu edukacyjnego (poszczególnych etapów), 

 związek projektu z celami konkursu, 

 zakres treści wychowania patriotycznego, 

 innowacyjne działania podejmowane w ramach projektu, 

 sposób prezentacji podsumowującej projekt. 
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VII.  Przebieg konkursu 

1. Konkurs i Regulamin zostają ogłoszone w dniu 6 września 2019 r. na stronie internetowej 

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Łodzi. 

2. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:  

 dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

 dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

 

VIII. Zgłoszenia udziału 

1. Kartę zgłoszenia uczestnictwa w projekcie należy przesłać drogą elektroniczną na adres 

malypatriota2020@tlen.pl  do dnia  30 września 2019 r. 

2. Termin nadsyłania opracowanych projektów przez nauczycieli upływa w dniu 27 marca 

2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: malypatriota2020@tlen.pl   

3. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest opisanie opracowanego i zrealizowanego 

projektu na Karcie projektu (załącznik nr 3). 

 

IX. Sposób i termin ogłoszenia wyników Konkursu 

Wyniki Konkursu będą podane do wiadomości w czasie konferencji podsumowującej Projekt. 

 

X. Nagrody i dyplomy 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Projekcie.  

Nauczyciele – laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.  

Wszystkie projekty zostaną umieszczone na stronie internetowej WODN w Łodzi. 

 

XI. Warsztaty 

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach w dniu 3 października 

2019 r. w godz. 14.30 - 16.00 w sali 225 oraz konsultacjach grupowych i indywidualnych 

organizowanych w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,  

ul. Wólczańska 202. Należy pobrać i wysłać kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie 

http://www.wodn.lodz.pl w zakładce KARTY ZGŁOSZENIA). 

  

XII.   Uwagi końcowe 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do edytowania i wykorzystania prac nadesłanych przez 

nauczycieli – uczestników konkursu.  

 

XIII. Kontakt 

Informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy projektu: 

Mirosława Matczak, nauczyciel-konsultant WODN Łódź, tel. 42 630 40 55 

Bogusława Rajska, nauczyciel – konsultant WODN Łódź, tel. 42 636 99 08 

 
XIV. Ochrona danych osobowych 

1.  Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Projektu jako administrator danych. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach 

informacyjnych będących częścią Karty Zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1  

do Regulaminu. 

mailto:malypatriota2020@tlen.pl
mailto:malypatriota2020@tlen.pl
http://www.wodn.lodz.pl/
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2. Uczestnik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku 

Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego rozpowszechnianie na stronie 

internetowej, także jego pracy. 

 

XV. Załączniki 

 Zał. nr 1 - Karta zgłoszeniowa do udziału Projekcie i Konkursie 

 Zał. nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych 

osobowych  

 Zał. nr 3 – Karta projektu 

 Zał. nr 4 – Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 
 


