
 

II EDYCJA  

INTERNETOWEGO KONKURSU  „LIDER - WYCHOWAWCA” 

 

1. Cel konkursu.  

Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych nauczycieli  

- wychowawców, którzy poprzez swoje działania postrzegani są jako LIDERZY.  

Konkurs „LIDER - WYCHOWAWCA” to idealny sposób na wyłonienie osobowości, 

mającej w swoim dorobku konkretne i skuteczne działania wychowawcze.  

2. Uczestnicy i zasięg. 

Do udziału zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z powiatów: 

konińskiego, słupeckiego i kolskiego. 

3. Czas trwania konkursu. 

11.03.- 27.03.2013 r. - I etap 

28.03.- 18.04.2013 r. - II etap 

20.04.2013 r. - Finał (uroczysta Gala) 

4. Przebieg konkursu.  

I etap odbywał się będzie na terenie szkół i polegał na wyłonieniu, przez uczniów i rodziców  

wychowawcy, który weźmie udział w II etapie.   

II etap konkursu to głosowanie internetowe. 

Z profilami nominowanych wychowawców będzie można zapoznać się za pośrednictwem 

strony internetowej www.LM.pl i następnie oddać głos na kandydata, który zdaniem 

internautów zasługuje na zwycięstwo. 

Udział w głosowaniu może wziąć każdy!  

 



5. Nagrody. 

 

Kategoria – Szkoła Podstawowa: 

I najwyższy wynik – wyjazd do Brukseli dla zwycięzcy z osobą towarzyszącą. 

II w kolejności ilość uzyskanych głosów – wyjazd do Brukseli dla zwycięzcy. 

Kategoria – Gimnazjum: 

I najwyższy wynik – wyjazd do Brukseli dla zwycięzcy z osobą towarzyszącą. 

II w kolejności ilość uzyskanych głosów – wyjazd do Brukseli dla zwycięzcy Kategoria – 

Szkoła Ponadgimnazjalna: 

I najwyższy wynik – wyjazd do Brukseli dla zwycięzcy z osobą towarzyszącą. 

II w kolejności ilość uzyskanych głosów – wyjazd do Brukseli dla zwycięzcy. 

 

Zwycięzcy konkursu, którzy uzyskają tytuł LIDERA – WYCHOWAWCY, w każdej  

z trzech kategorii – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalne, na 

zaproszenie Poseł do Parlamentu Europejskiego Sidonii Jędrzejewskiej, wyjadą jesienią 

2013 r. do Brukseli, gdzie wśród wielu innych atrakcji zwiedzą siedzibę Parlamentu 

Europejskiego (ŁĄCZNIE DO BRUKSELI POJEDZIE 9 OSÓB). 

 

6. Ogłoszenie wyników. 

 

Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone podczas uroczystej Gali, na którą zostaną zaproszeni, 

oprócz laureatów, wszyscy uczestnicy konkursu, dyrektorzy oraz uczniowie. 

 


