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ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator konkursu
Ośrodek Rozwoju Edukacji, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28
Tel. 22 345 37 57, fax 22 345 37 70
e-mail: ore@ore.edu.pl
strona internetowa:www.ore.edu.pl
NIP: 701-02-11-452, REGON: 142143583
Zwany dalej „Organizatorem konkursu” lub „Zamawiającym”

2. Podstawy prawne konkursu
Podstawy prawne konkursu:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113
poz. 759, z późn. zm.), zwana dalej: „ustawa PZP”,
2) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zwana dalej „prawo autorskie”
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
dopuszczania do uŜytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania oraz dopuszczania do uŜytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 Nr 89, poz.
730),
4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17), zwane dalej: „rozporządzeniem w sprawie
podstawy programowej”.

3. Forma konkursu
3.1

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie ustawy PZP, w szczególności art. 110-127, oraz
na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach
nieuregulowanych Regulaminem konkursu mają zastosowanie przepisy ustawy PZP.

3.2 Niniejszy konkurs jest konkursem jednoetapowym.
3.3 Organizator konkursu dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac
konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w konkursie.
3.4 Konkurs stanowi publiczne przyrzeczenie przyznania przez Organizatora konkursu nagrody
za wykonanie i przeniesienie na jego rzecz autorskich praw majątkowych do pracy,
stanowiącej przedmiot konkursu, wybranej przez sąd konkursowy.
3.5 Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie,
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, prace
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konkursowe oraz inne składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski,
zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.
3.6 Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 3.5, zostały sporządzone w innym języku,
powinny zostać złoŜone razem z tłumaczeniem na język polski.

4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
4.1 Kod i nazwa przedmiotu konkursu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi szkolne i edukacyjne
4.2 Przedmiotem konkursu jest wykonanie na rzecz Zamawiającego szczegółowego opracowania
modelowego programu nauczania kształcenia ogólnego poszczególnych przedmiotów
określonych w tabeli zawartej w pkt. 14.1 niniejszego regulaminu dla poszczególnych typów
szkół. Programy nauczania, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego, najnowszymi trendami w edukacji oraz powinny uwzględniać podział na etapy
edukacyjne - od I do IV, tj. podział odpowiednio na: edukację podstawową (klasy 4-6 szkoły
podstawowej), gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, a takŜe winny pozwalać na pełną
realizację podstaw programowych, określonych w załącznikach Nr 2 i 4 do rozporządzenia w
sprawie podstawy programowej (dalej jako: „Podstawy programowe”).
4.3 Celem upowszechnienia modelowych programów nauczania, o których mowa w ppkt. 4.2
regulaminu, Organizator konkursu udostępni nagrodzone w wyniku niniejszego konkursu
programy na portalu edukacyjnym Scholaris, znajdującym się na stronie www.scholaris.pl,
zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu tego portalu.

5. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na
podstawie pracy konkursowej
Z uwagi na charakter konkursu Organizator konkursu nie przewiduje powstania kosztów
realizacji prac na podstawie pracy konkursowej. Organizator konkursu przewiduje natomiast, iŜ
wartość przedmiotu poszczególnych konkursów, a więc wykonania oraz przeniesienia
majątkowych praw autorskich na Organizatora konkursu modelowego programu nauczania
kształcenia ogólnego poszczególnego przedmiotu określonego w tabeli zawartej w pkt. 14.1
niniejszego regulaminu odpowiada wartości przewidzianej nagrody za pierwsze miejsce,
określonej w pkt. 16.1 niniejszego regulaminu. PowyŜsze oznacza, Ŝe w przypadku konkursów
na programy przedmiotów numer: 4,5,6,10,11,14,18,19,21 z tabeli zamieszczonej w p.14.1
regulaminu Organizator konkursu przewiduje, iŜ wartość przedmiotu konkursu wynosi 7000
złotych brutto. W przypadku konkursów na programy przedmiotów numer
1,2,3,7,8,9,12,13,15,16,17,20,22-31 z tabeli zamieszczonej w p.14.1 regulaminu Organizator
konkursu przewiduje, iŜ wartość przedmiotu konkursu wynosi 10000 złotych brutto.

6. Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu
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6.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w
konkursie. Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników
konkursu biorących wspólnie udział w konkursie.
O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się podmioty wymienione wyŜej które:
a) wykaŜą spełnianie wymogów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
-

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem konkursu,

-

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania przedmiotu konkursu.

-

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
konkursu.

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
c) posiadają autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu.
6.2. Ocena spełniania warunków udziału w konkursie dokonywana będzie zgodnie z formułą
spełnia – nie spełnia, na podstawie dostarczonych przez uczestników konkursu dokumentów
oraz oświadczeń, których wykaz zawiera pkt 7 niniejszego regulaminu.

7. Informacja o oświadczeniach / dokumentach, jakie mają dostarczyć
uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im
wymagań
Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu:
7.1 Wniosek uczestnika konkursu o dopuszczenie do udziału w konkursie wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7.2 Oświadczenie uczestnika konkursu o spełnianiu wymagań, o których mowa w ppkt 6.1. lit. a) i
b) regulaminu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
7.3 Oświadczenie uczestnika konkursu o spełnianiu wymagań, o których mowa w ppkt 6.1. lit c)
regulaminu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
7.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
7.5 W przypadku uczestników konkursu mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, zamiast dokumentu (albo oświadczenia), o którym mowa w ppkt 7.4, uczestnicy
ci obowiązani są do złoŜenia dokumentu lub dokumentów, wystawionych nie wcześniej niŜ 6
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miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających
odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; JeŜeli w kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, dokumenty te zastępuje się dokumentem
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
7.6 Identyfikator uczestnika konkursu wypełniony, podpisany i zabezpieczony zgodnie z zapisami
pkt 10.6 regulaminu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
7.7 W przypadku składania prac konkursowych przez uczestników konkursu wspólnie,
winni oni przedłoŜyć pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego
regulaminu. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uczestników
wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli wskazane we właściwym rejestrze (lub ewidencji), do którego wpisany jest uczestnik
konkursu a takŜe przez ustanowionego nim pełnomocnika.
7.8 Oświadczenia, o których mowa w ppkt 7.2 i 7.3 oraz dokumenty, o których mowa w ppkt 7.4 7.7, winny zostać przedłoŜone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, o
którym mowa w ppkt 7.1 regulaminu.
7.9 W przypadku uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, oświadczenia i dokumenty
wymienione w ppkt 7.8 regulaminu, powinien przedłoŜyć ten, lub ci spośród uczestników,
którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie.
7.10 W przypadku brania udziału w konkursie przez dwóch lub więcej uczestników oceniane
będzie łączne spełnianie przez nich warunków określonych w ppkt 6.1 lit a) i c) regulaminu
konkursu.
7.11 Zarówno uczestnicy samodzielnie biorący udział w konkursie, jak i kaŜdy z uczestników
biorących udział w konkursie wspólnie muszą spełniać warunek określony w ppkt 6.1 lit b)
regulaminu konkursu. KaŜdy z nich zobowiązany jest złoŜyć dokumenty o których mowa
w ppkt 7.4 lub 7.5 regulaminu.
7.12 Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w ppkt 7.8 spowoduje
wykluczenie uczestnika z niniejszego konkursu, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP,
7.13 ZłoŜenie przez uczestnika konkursu nieprawdziwych informacji, mających (lub mogących
mieć) wpływ na wynik tego konkursu, spowoduje wykluczenie uczestnika z udziału
w niniejszym konkursie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:
7.14
Wniosek oraz wszystkie inne załączniki muszą spełniać następujące wymogi:
a) dokumenty muszą być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem,
b) dokumenty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
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7.15 Wniosek oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na kaŜdej zapisanej stronie
przez:
a) w przypadku osób fizycznych – uczestnika konkursu lub ustanowionego przez niego
pełnomocnika (podpis czytelny),
b) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej - osobę(y) upowaŜnioną(e) do reprezentowania uczestnika konkursu (podpis
i pieczątka imienna lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji uczestnika konkursu
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej uczestnika konkursu.
c) w przypadku uczestników składających prace konkursowe wspólnie – pełnomocnika,
któremu zostało udzielone pełnomocnictwo zgodnie z treścią ppkt 7.7 regulaminu.
7.16 W przypadku, gdy uczestnika konkursu reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być
załączone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwo określające jego
zakres i podpisane przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
7.17 Wszelkie poprawki lub zmiany muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą wniosek.
7.18 Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia naleŜy skreślić lub wypełnić
poprzez wpisanie cyfry lub słowa.
7.19 W przypadku gdy uczestnik konkursu jako załącznik do wniosku dołączy kopię wymaganego
dokumentu,
kopia
ta
musi
być
opatrzona
klauzulą
„za
zgodność
z oryginałem” (kaŜda zapisana strona) przez osobę podpisującą wniosek. Wniosek oraz
oświadczenia o których mowa w ppkt 7.2 i 7.3. regulaminu powinny być złoŜone w
oryginale.
7.20 Oświadczenia lub dokumenty, których złoŜenia Organizator konkursu wymaga na
załącznikach do niniejszego regulaminu, powinny być złoŜone na tych załącznikach.
Uczestnik konkursu moŜe sporządzić własne oświadczenie lub dokument, ale pod warunkiem,
Ŝe umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru załączonego do niniejszego
regulaminu.

ROZDZIAŁ 2
TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
8. Sposób komunikowania się Organizatora z uczestnikami konkursu oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
8.1 Organizator konkursu będzie porozumiewał się z uczestnikami konkursu w formie pisemnej,
faksem lub w formie elektronicznej. W przypadku przekazywania przez zamawiającego faksem
lub drogą elektroniczną oświadczeń, jak teŜ dokumentów w postaci zawiadomień
i informacji, uczestnik konkursu jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić telefonicznie,
faksem lub mailowo fakt otrzymania takiej korespondencji, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
8.2 Osobami upowaŜnionymi do kontaktów z uczestnikami konkursu są:
1) Andrzej Jasiński: e-mail:andrzej.jasinski@ore.edu.pl, tel. 22 3453736,
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2) Ewa Wroczyńska: e-mail:ewa.wroczynska@ore.edu.pl, tel. 22 3453744
8.3 Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie będą publikowane na stronach internetowych
Organizatora konkursu.

9. Harmonogram konkursu
9.1 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami – do dnia 16 kwietnia 2012 r. do godziny 15.00
9.2 Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie
do złoŜenia prac konkursowych – do dnia 26 kwietnia 2012 r.
9.3 Składanie prac konkursowych – do dnia 30 lipca 2012 r. do godziny 15.00
9.4 Rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 14 września 2012 r.
9.5 Wypłacenie nagród – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy zawartej z podmiotem
któremu przyznana została nagroda w wyniku rozstrzygnięcia konkursu

10. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
10.1. Uczestnicy konkursu, powinni złoŜyć wnioski o dopuszczenie do udziału
w konkursie w siedzibie Organizatora konkursu: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 00-478
Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 (sekretariat) lub nadesłać pocztą do dnia 16 kwietnia 2012
roku do godz. 15.00
O złoŜeniu w terminie decyduje data wpływu do sekretariatu Organizatora. Wnioski złoŜone
po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
10.2. Uczestnik konkursu moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału
w konkursie. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego uczestnika w więcej niŜ jednym
podmiocie występującym wspólnie. Uczestnik konkursu, który złoŜy więcej niŜ jeden wniosek
o dopuszczenie do udziału w konkursie lub który uczestniczył w konkursie jako współuczestnik
więcej niŜ jednego podmiotu biorącego udział w konkursie, zostanie wykluczony z niniejszego
konkursu.
10.3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie składa się, pod rygorem niewaŜności
w formie pisemnej, a jego treść musi odpowiadać regulaminowi konkursu.
10.4. Uczestnik konkursu ponosi wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu
konkursowym i przedłoŜeniem wniosku.
10.5. Opakowanie i oznakowanie wniosku:
a) wniosek naleŜy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie
powinno być zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający bezśladowe otworzenie,
b) na opakowaniu naleŜy wpisać:
,,Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie programów
nauczania kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół. Otworzyć nie wcześniej
niŜ w dniu 16 kwietnia 2012r. o godz. 15.00”
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c) opakowanie, zawierające wypełniony wniosek wraz z załącznikami powinno wskazywać
oprócz w/w tytułu konkursu równieŜ nazwę i adres uczestnika konkursu, w przypadku
konieczności zwrotu wniosku złoŜonego po upływie terminu składania wniosków.
10.6. Do wniosku naleŜy dołączyć oświadczenia i dokumenty, wymienione w ppkt 7.8 regulaminu,
w tym wypełniony identyfikator uczestnika konkursu będący dowolną sześciocyfrową liczbą, o
którym mowa w ppkt 7.6. regulaminu. Identyfikator winien być opakowany w odrębną kopertę
wewnętrzną opatrzoną jedynie zapisem „Identyfikator - otworzyć po rozstrzygnięciu
konkursu”). W/w koperta nie powinna posiadać oznaczenia uczestnika konkursu oraz
jakiegokolwiek innego oznakowania ani napisu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za
skutki braku zachowania powyŜszych wymogów.
10.7. Uczestnik konkursu moŜe zmienić lub wycofać wniosek o dopuszczenie do udziału
w konkursie wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków wskazanym w ppkt 10.1.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu wniosku winno zostać złoŜone w sposób
i w formie przewidzianej dla złoŜenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie
z zastrzeŜeniem, iŜ opakowania (koperty), w miejsce oznaczenia wskazanego w ppkt 10.5 lit
b), oznaczone zostaną w sposób następujący:
„Zmiana / Wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie
programów nauczania kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół”.
10.8. Uczestnicy konkursu nie spełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu
podlegają wykluczeniu, o czym Organizator konkursu niezwłocznie zawiadomi uczestników
konkursu.
10.9. Dopiero po dokonaniu oceny formalnej złoŜonej na tym etapie konkursu dokumentacji
Organizator konkursu dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac
konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie
konkursu, o czym Organizator niezwłocznie zawiadomi uczestników konkursu wysłanym
zaproszeniem do składania prac konkursowych.

11. Miejsce i termin składania prac konkursowych przez uczestników
dopuszczonych do udziału w konkursie
11.1 Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych
uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.
11.2. Prace konkursowe naleŜy składać w siedzibie Organizatora konkursu: Ośrodek Rozwoju
Edukacji, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 (sekretariat) lub nadesłać pocztą nie później
niŜ do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 15.00.
O złoŜeniu w terminie decyduje data wpływu do Organizatora konkursu. Prace złoŜone po
terminie zostaną zwrócone bez otwierania po rozstrzygnięciu konkursu przez Sąd konkursowy.
11.3 Uczestnik konkursu moŜe złoŜyć tylko jedną pracę konkursową dotyczącą jednego
przedmiotu określonego w tabeli zawartej w pkt. 14.1 niniejszego regulaminu. Uczestnik
konkursu moŜe złoŜyć prace konkursowe do jednego, wszystkich lub kilku przedmiotów
określonych w tabeli zawartej w pkt. 14.1 niniejszego regulaminu. Za złoŜenie pracy
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konkursowej uwaŜa się równieŜ dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem
konkursu.
11.4 Uczestnik konkursu, który złoŜył więcej niŜ jedną pracę konkursową dotyczącą jednego
przedmiotu określonego w tabeli zawartej w pkt. 14.1 niniejszego regulaminu zostanie
wykluczony z konkursu, a wszystkie prace z jego udziałem zostaną odrzucone.
11.5 Pracę konkursową składa się, pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej i jej treść musi
odpowiadać regulaminowi konkursu.
11.6 Opakowanie i oznakowanie pracy konkursowej:
a) pracę konkursową naleŜy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. W jednym
opakowaniu Uczestnik konkursu moŜe złoŜyć prace konkursowe, dotyczące róŜnych
przedmiotów określonych w tabeli zawartej w pkt. 14.1 niniejszego regulaminu.
Opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób uniemoŜliwiający bezśladowe
otworzenie. Na opakowaniu pracy konkursowej nie mogą znajdować się Ŝadne dane, czy
inne oznaczenia, pozwalające ustalić jej autora.
b) na opakowaniu naleŜy wpisać:
,,Praca konkursowa w konkursie na opracowanie programów nauczania kształcenia ogólnego
dla poszczególnych typów szkół. Otworzyć nie wcześniej niŜ w dniu 30 lipca 2012 r. o godz.
15.00”
c) w przypadku składania pracy konkursowej drogą pocztową pracę konkursową naleŜy złoŜyć
w kopercie wewnętrznej, w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym w
sposób uniemoŜliwiający bezśladowe otworzenie. Na opakowaniu wewnętrznym pracy
konkursowej nie mogą znajdować się Ŝadne dane, czy inne oznaczenia, pozwalające ustalić
jej autora. Kopertę wewnętrzną zawierającą pracę konkursową naleŜy włoŜyć do koperty
zewnętrznej i zaadresować w sposób wymagany przy przesyłaniu przesyłek drogą
pocztową.
d) kaŜdy
z
elementów
naleŜący
do
zawartości
pracy
konkursowej
(tj. kaŜdą stronę pracy konkursowej, nośnik zawierający wersję elektroniczną pracy), naleŜy,
przy uwzględnieniu postanowień ppkt 11.6 lit. b), oznakować w sposób trwały wyłącznie
sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą – identyfikator uczestnika konkursu, o którym mowa
w ppkt 7.6. regulaminu, załączonym uprzednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w
konkursie,
e) brak zamieszczenia identyfikatora uczestnika konkursu, o którym mowa w ppkt 7.6.
regulaminu, na stronie lub elemencie pracy konkursowej - skutkować będzie wyłączeniem
nieoznaczonych części i dokumentów z zawartości pracy konkursowej, takŜe
z konsekwencjami odrzucenia niekompletnej pracy konkursowej, jako nie spełniającej
warunków niniejszego konkursu.
11.7 Praca konkursowa złoŜona przez uczestnika konkursu moŜe być wycofana wyłącznie przed
upływem terminu do składania prac konkursowych, wskazanego w ppkt 11.2. Wycofania pracy
konkursowej moŜe zostać dokonane za pokwitowaniem przez uczestnika konkursu albo osobę
przez niego umocowaną.
11.8 Wprowadzenie zmian lub uzupełnień do pracy konkursowej moŜliwe będzie wyłącznie
przed upływem terminu do składania prac konkursowych, wskazanego w ppkt 11.2.
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Wprowadzenie zmian lub uzupełnień do pracy konkursowej winno nastąpić z zachowaniem
wymogów przewidzianych dla składania pracy konkursowej, z zastrzeŜeniem iŜ opakowania
(koperty), w miejsce oznaczenia wskazanego w ppkt 11.6 lit b), oznaczone zostaną w sposób
następujący:
„Zmiana / Uzupełnienie pracy konkursowej w konkursie na opracowanie programów
nauczania kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół ”.
11.9

Uczestnik konkursu ponosi wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu
konkursowym i przedłoŜeniem pracy konkursowej.

UWAGA!
Na opakowaniach pracy konkursowej oraz w zawartości pracy konkursowej nie mogą
znajdować się Ŝadne dane, czy inne oznaczenia, umoŜliwiające naruszenie, obowiązującej do
chwili rozstrzygnięcia konkursu, zasady anonimowości prac konkursowych.

ROZDZIAŁ 3
SĄD KONKURSOWY
12. Skład Sądu konkursowego
12.1 W skład Sądu konkursowego wchodzi 3 osoby:
a) Andrzej Jasiński - przewodniczący Sądu konkursowego,
b) Iwona Kościelniak – Gawinek – członek Sądu konkursowego
c) Ewa Wroczyńska - członek Sądu konkursowego,
12.2 Pracami Sądu konkursowego kieruje przewodniczący Sądu konkursowego. W przypadku
zmian składu Sądu konkursowego Organizator konkursu będzie o tym fakcie zawiadamiał
uczestników konkursu poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej.
12.3 Do współpracy z Sądem konkursowym mogą zostać powołani biegli lub konsultanci.
O potrzebie ich powołania ich powołania decyduje Sąd konkursowy.

13. Zadania Sądu konkursowego
13.1 Sposób działania Sądu Konkursowego reguluje ustawa PZP. Zgodnie z art. 114 Ustawy
kierownik Zamawiającego albo osoba przez niego upowaŜniona sprawuje nadzór nad Sądem
Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami Ustawy i Regulaminem konkursu, a w
szczególności:
-uniewaŜnia konkurs,
- zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu.
13.2 Do zadań Sądu konkursowego naleŜy w szczególności:
a) ocena spełniania przez uczestników konkursu wymagań w zakresie dopuszczenia do udziału
w konkursie,
b) ocena prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu,
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c) rozstrzygnięcie konkursu poprzez wskazanie, spośród prac konkursowych odpowiadających
warunkom formalnym określonym w regulaminie konkursu, prac, którym przyznane będą
nagrody,
d) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu lub wystąpienia o jego
uniewaŜnienie,
13.3 Z przebiegu prac Sądu konkursowego sporządza się protokół.

ROZDZIAŁ 4
PRACE KONKURSOWE
14. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji pracy
konkursowej
14.1 Szczegółowe opracowanie modelowych programów nauczania kształcenia ogólnego dla
poszczególnych typów szkół, będące przedmiotem niniejszego konkursu winno zostać
dokonane zgodnie z wymogami wskazanymi w ppkt 4.2. regulaminu, a takŜe z uwzględnieniem
poszczególnych wartości zawartych w poniŜszej tabeli:
Nr Przedmiot
Liczba godzin, w których
Etap
moŜliwa jest realizacja
edukacyjny
programu
1.
Język polski
510
II
2.
Historia i społeczeństwo
130
3.
Matematyka
385
4.
Muzyka
95
5.
Zajęcia techniczne
95
6.
Zajęcia komputerowe
95
7.
Wychowanie fizyczne
385
8.
Język polski
450
III
9.
Matematyka
385
10. Muzyka
30
11. Plastyka
30
12. Wychowanie fizyczne
385
13. Historia*
250 (190 gimnazjum, 60 szkoła III i IV
ponadgimnazjalna)
14. Informatyka*
95 (65 gimnazjum, 30 szkoła
ponadgimnazjalna)
15. Biologia*
160 (130 gimnazjum, 30 szkoła
ponadgimnazjalna)
16. Chemia*
160 (130 gimnazjum, 30 szkoła
ponadgimnazjalna)
17. Fizyka *
160 (130 gimnazjum, 30 szkoła
ponadgimnazjalna)
18. Wiedza o społeczeństwie*
95 (65 gimnazjum, 30 szkoła
ponadgimnazjalna)
19. Edukacja dla
60 (30 gimnazjum, 30 szkoła
bezpieczeństwa*
ponadgimnazjalna)
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20.

Matematyka**

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wiedza o kulturze
Wychowanie fizyczne
Historia muzyki***
Historia sztuki***
Historia***
Informatyka***
Biologia***
Chemia***
Geografia ***
Przyroda****
Historia i społeczeństwo****

480 (300poziom podstawowy,
140 poziom rozszerzony)
30
270
240
240
240
180
240
240
240
120
120

* program obejmujący łącznie treści z podstawy programowej danego przedmiotu z gimnazjum i zakresu
podstawowego dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
**program nauczania obejmujący łącznie treści nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym i
rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
*** program nauczania obejmujący treści nauczania danego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.
****program przedmiotu uzupełniającego obejmujący min.4 wątki, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

14.2 Uczestnicy konkursu składają pracę konkursową w następującej formie:
1) dwa wydrukowane egzemplarze,
2) jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na CD lub DVD w formacie PDF.
UWAGA!
Na zawartości pracy konkursowej nie mogą znajdować się Ŝadne dane, czy inne oznaczenia,
umoŜliwiające naruszenie, obowiązującej do chwili rozstrzygnięcia konkursu, zasady
anonimowości prac konkursowych.
14.3 Spełnienie wymagań określonych powyŜej stanowi o uznaniu pracy konkursowej
za odpowiadającą warunkom konkursu co do zakresu i formy opracowania. Przedstawione
wymagania nie ograniczają uczestników konkursu co do zakresu merytorycznego
opracowania.

15 Kryteria oceny prac konkursowych
15.1

Organizator konkursu ustala następujące kryteria oceny prac konkursowych:

a) Kryterium A - ocena przedstawionych prac konkursowych pod względem ich poprawności
w zakresie merytorycznym i dydaktycznym
Waga kryterium (W1) – 30 %
Skala punktacji – od 1 do 30 punktów
Obliczenie punktacji w tym kryterium odbędzie się wg wzoru:
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ΣA
A = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x W1
Maksymalna moŜliwa liczba punktów
gdzie:
ΣA - oznacza sumę punktów przyznanych przez sędziów Sądu konkursowego,

b) Kryterium B - - ocena przedstawionych prac konkursowych pod względem tego czy opisany
program nauczania pozwala na pełną realizację podstaw programowych, a w szczególności czy
uwzględnia wynikające z podstaw programowych cele kształcenia oraz treści nauczania
Waga kryterium (W2) – 25 %
Skala punktacji – od 1 do 25 punktów
Obliczenie punktacji w tym kryterium odbędzie się wg wzoru:

ΣB
B = ----------------------------------------------- x 100 pkt x W2
Maksymalna moŜliwa liczba punktów
gdzie:
ΣB - oznacza sumę punktów przyznanych przez sędziów Sądu konkursowego,

c) Kryterium C - ocena przedstawionych prac konkursowych pod względem tego czy opisany
program nauczania uwzględniają indywidualizację procesu nauczania poprzez:
- uwzględnienie zróŜnicowanych potrzeb i moŜliwości uczniów,
- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
Waga kryterium (W3) – 15 %
Skala punktacji – od 1 do 15 punktów
Obliczenie punktacji w tym kryterium odbędzie się wg wzoru:
ΣC
C = ----------------------------------------------- x 100 pkt x W3
Maksymalna moŜliwa liczba punktów
gdzie:
ΣC - oznacza sumę punktów przyznanych przez sędziów Sądu konkursowego,
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d) Kryterium D - ocena przedstawionych prac konkursowych pod względem tego czy opisany
program nauczania przewiduje zastosowanie metod aktywizujących uczniów, w tym
sprzyjających zastosowaniu zdobytej wiedzy w działaniu,
Waga kryterium (W4) – 10 %
Skala punktacji – od 1 do 10 punktów
Obliczenie punktacji w tym kryterium odbędzie się wg wzoru:
ΣD
D = ----------------------------------------------- x 100 pkt x W4
Maksymalna moŜliwa liczba punktów
gdzie:
ΣD - oznacza sumę punktów przyznanych przez sędziów Sądu konkursowego,

e) Kryterium E - ocena przedstawionych prac konkursowych pod względem poziomu
innowacyjności opisanych programów nauczania
Waga kryterium (W5) – 10 %
Skala punktacji – od 1 do 10 punktów
Obliczenie punktacji w tym kryterium odbędzie się wg wzoru:
ΣE
E = ----------------------------------------------- x 100 pkt x W5
Maksymalna moŜliwa liczba punktów
gdzie:
ΣE - oznacza sumę punktów przyznanych przez sędziów Sądu konkursowego,
f) Kryterium F - ocena przedstawionych prac konkursowych pod względem tego czy i w jakim
zakresie opisany program nauczania przewiduje wykorzystanie zasobów znajdujących się na
portalu edukacyjnym Scholaris, znajdującym się na stronie www.scholaris.pl, zgodnie z
zasadami wynikającymi z regulaminu tego portalu.
Waga kryterium (W6) – 10 %
Skala punktacji – od 1 do 10 punktów
Obliczenie punktacji w tym kryterium odbędzie się wg wzoru:
ΣF
15

F = ----------------------------------------------- x 100 pkt x W6
Maksymalna moŜliwa liczba punktów
gdzie:
ΣF - oznacza sumę punktów przyznanych przez sędziów Sądu konkursowego,

15.2 Ocena całkowita pracy konkursowej - O obliczana będzie w sposób następujący.
Na początku przez kaŜdego z Sędziów konkursowych przyznane zostaną punkty za kryteria
A, B, C, D, E i F. Po ich zsumowaniu (oddzielnie dla kaŜdego kryteriów) punkty te przeliczone
zostaną wg podanych wzorów, a następnie punkty za wszystkie kryteria zsumowane zostaną
zgodnie z następującym wzorem:
O = A + B + C + D + E +F
15.3 Za najlepszą (I miejsce) zostanie uznana praca, której ocena całkowita pracy konkursowej – O,
będzie miała wartość najwyŜszą. Pozostałe nagrody (miejsca II i III) przyznane zostaną
uczestnikom konkursu, których prace uzyskały odpowiednio drugą i trzecią pod względem
wartości ocenę całkowitą pracy konkursowej – O.
15.4. Sąd konkursowy ma prawo nie przyznać nagród, jeŜeli stwierdzi, Ŝe przedstawione prace
nie odpowiadają załoŜeniom i celom jaki zamierzał osiągnąć Organizator konkursu. Decyzja
o nieprzyznawaniu nagród podejmowana jest większością głosów członków Sądu
konkursowego.

16 Rodzaj i wysokość nagród i wyróŜnień oraz termin ich przekazania
16.1 Autorzy prac konkursowych, które Sąd konkursowy uzna za prace najlepsze, otrzymają
nagrody pienięŜne w następujących kwotach: 4,5,6,10,11,14,18,19,21 z tabeli zamieszczonej
w p.14.1 regulaminu Organizator konkursu przewiduje, iŜ wartość przedmiotu konkursu
wynosi 7000 złotych brutto. W przypadku konkursów na programy przedmiotów numer
1,2,3,7,8,9,12,13,15,16,17,20,22-31 z tabeli zamieszczonej w p.14.1 regulaminu Organizator
konkursu przewiduje, iŜ wartość przedmiotu konkursu wynosi 10000 złotych brutto.
a) W przypadku konkursów na programy przedmiotów numer: 4,5,6,10,11,14,18,19,21 z
tabeli zamieszczonej w p.14.1 regulaminu:
- praca konkursowa, która zajmie I miejsce – 7000 złotych brutto,
- praca konkursowa, która zajmie II miejsce – 5000 złotych brutto,
- praca konkursowa, która zajmie III miejsce - 3000 złotych brutto.
b) W przypadku konkursów na programy przedmiotów numer:1,2,3,7,8,9,12,13,15,16,17,20,22-31 z
tabeli zamieszczonej w p.14.1 regulaminu:
- praca konkursowa, która zajmie I miejsce – 10000 złotych brutto,
- praca konkursowa, która zajmie II miejsce – 8000 złotych brutto,
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- praca konkursowa, która zajmie III miejsce - 6000 złotych brutto.
16.2 Okoliczność wspólnego złoŜenia pracy konkursowej przez uczestników konkursu pozostanie
bez wpływu na kwoty nagród wskazane w ppkt 16.1 regulaminu.
16.3 W przypadku gdy wartość oceny całkowitej pracy konkursowej, o której mowa w ppkt 15.2
regulaminu, przynajmniej dwóch prac konkursowych będzie jednakowa, Sąd konkursowy
będzie miał prawo do przyznania nagród równorzędnych, przy czym ani łączna wysokość
kwot przyznanych nagród, określona w ppkt 16.1 regulaminu, ani teŜ sumaryczna liczba tych
nagród określona w niniejszym ppkt, nie będą mogły ulec zmianie.
16.4 Przyznane nagrody pienięŜne przekazane zostaną w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy
zawartej z podmiotem któremu przyznana została nagroda w wyniku rozstrzygnięcia konkursu
na rachunki bankowe wskazane we wnioskach uczestników konkursu o dopuszczenie do
udziału w konkursie, o których mowa w ppkt 7.1 regulaminu albo na inne rachunki bankowe
pisemnie wskazane bądź przez uczestnika konkursu, któremu przyznana została nagroda bądź
przez ustanowionego pełnomocnika nagrodzonych uczestników konkursu wspólnie biorących
udział w konkursie, który przedłoŜy pełnomocnictwo szczególne w niniejszym zakresie.
16.5 Przekazanie nagród pienięŜnych, o których mowa w ppkt 16.1 regulaminu poprzedzone
zostanie zawarciem umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
16.6 Nagrody pienięŜne, o których mowa w ppkt 16.1 regulaminu podlegają opodatkowaniu na
zasadach określonych w przepisach odrębnych.
16.7 Autorom prac konkursowych, które Sąd konkursowy uzna za prace najlepsze w rozumieniu
ppkt 16.1 Regulaminu przyznane zostaną nagrody rzeczowe w postaci laptopów lub
tabletów, z zastrzeŜeniem ppkt 16.8
16.8Warunkiem przyznania naród rzeczowych jest przyznanie przez Sąd Konkursowy za kryterium
wskazane w ppkt 15.1 lit f) regulaminu, co najmniej 40% moŜliwych do uzyskania za to
kryterium punktów.

17 Przejście autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac wraz ze
szczegółowym określeniem pól ich eksploatacji
17.1

KaŜdy z uczestników konkursu, którego pracy konkursowej przyznana została jedna
z nagród pienięŜnych, wskazanych w ppkt 16.1 regulaminu, obowiązany będzie, w zamian za tę
nagrodę, do przeniesienia na rzecz Organizatora konkursu autorskich prawa majątkowe do
nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzenie do obrotu,
2) uŜyczenie, nieodpłatne udostępnienie oryginału lub kserokopii jego egzemplarzy,
3) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu dostępnymi technikami, w szczególności: techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) wprowadzanie do pamięci komputera,
5) powielanie,
6) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie i udostępnianie utworu w taki sposób,
aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
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w szczególności poprzez dostęp do internetu,
7) wszelkie wykorzystanie całości lub części utworu przez osoby, które utwór pobrały.
17.2 W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z korzystania przez Organizatora konkursu z jednej z prac konkursowych, o których mowa
w ppkt 17.1 regulaminu uczestnik konkursu, który złoŜył niniejszą pracę zobowiązany jest
przystąpić do procesu po stronie Organizatora konkursu i podjąć wszelkie czynności w celu
zwolnienia go od udziału w tej sprawie.
17.3 W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi konkursu, w związku z korzystaniem
przez niego z jednej z prac konkursowych, o których mowa w ppkt 17.1, przez osobę trzecią
z uzasadnionymi, potwierdzonymi na drodze sądowej roszczeniami, wynikającymi z naruszenia
jej praw, uczestnik konkursu, który złoŜył niniejszą pracę zobowiązany jest zaspokoić te
roszczenia w wysokości ustalonej przez sąd i zwolnić Organizatora konkursu od obowiązku
świadczenia z tego tytułu.

ROZDZIAŁ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu
18.1

Organizator konkursu niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu zawiadamia o jego wyniku
i otrzymanych ocenach uczestników konkursu, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz
adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autorów nagrodzonych pracy konkursowych.
18.2 Organizator konkursu zawiadamia równieŜ uczestników konkursu o uniewaŜnieniu
konkursu i przyczynach tego uniewaŜnienia.
18.3 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez
publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ogłoszenie w siedzibie Organizatora
konkursu i na jego stronie internetowej.
18.4 Prace konkursowe, którym nie przyznano nagrody, będą mogły zostać odebrane, za
zwrotnym pokwitowaniem zwrotu pracy, nie wcześniej niŜ po upływie 2 miesięcy
od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

19. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu
19.1 KaŜdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie
treści zapisów niniejszego regulaminu oraz ogłoszenia w okresie przewidzianym
na przygotowanie i składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
19.2 Pytania skierowane do Organizatora konkursu winny być sformułowane w języku polskim
i przekazane adresatowi w jednej z form wskazanych w ppkt 8.1 regulaminu.
19.3 Organizator konkursu niezwłocznie udzieli odpowiedzi na pytania (w jednej z form
wskazanych w ppkt 8.1 regulaminu) pod warunkiem, iŜ otrzyma je nie później niŜ
w dniu 16 marca 2011 roku. Organizator konkursu nie będzie obowiązany
do odpowiedzi na pytania otrzymane po powyŜszej dacie.
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19.4 Wszystkie odpowiedzi, wyjaśnienia oraz ewentualne zmiany i modyfikacje regulaminu będą
równieŜ publikowane na stronach internetowych Organizatora konkursu.
19.5 Wyjaśnienia udzielone przez Organizatora konkursu oraz dokona przez niego zmiany
regulaminu są wiąŜące dla uczestników konkursu.

20. Zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych.
Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom
konkursu.
Uczestnikom konkursu przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy PZP w art.
179 – 198f, w tym: w przepisach wspólnych w art. 179, odwołanie w art. 180 – 198 i skarga do sądu
w art. 198a – 198f.
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22. Załączniki do regulaminu konkursu
Uczestnicy konkursu otrzymują wraz z regulaminem konkursu niŜej wymienione dokumenty,
stanowiące integralną część regulaminu:
Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika konkursu o spełnianiu wymagań, o których mowa
w ppkt 6.1. lit. a) i b) regulaminu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika konkursu o spełnianiu wymagań, o których mowa
w ppkt 6.1. lit c) regulaminu
Załącznik nr 4 - Wzór identyfikatora uczestnika konkursu
Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo – w przypadku składania prac konkursowych przez uczestników
konkursu wspólnie
Załącznik nr 6 – Wzór umowy
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