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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD W PROGRAMIE PERŁY W KORONIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
I. Nagroda dla najlepszego nauczyciela w programie Perły w Koronie
1. Do nagrody „Najlepszego nauczyciela w programie Korona Polskiego Wychowania” może być
nominowany nauczyciel, który pracuje w szkole, która realizuje program od minimum dwóch lat
(cztery semestry), a sam realizuje program PwK od minimum roku (dwa semestry).
2. Nagroda przyznawana jest na wniosek Dyrektora Szkoły/Instytucji, w której jest realizowany
program Perły w Koronie. Podpisany wniosek (skan) należy przesłać drogą elektroniczną do biura
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo do dnia 26 maja 2017 roku.
3. Nagroda przyznawana jest raz w roku w czerwcu 2017.
4. Do nagrody może być nominowany nauczyciel, który w ciągu ostatniego roku szkolnego:
a) systematycznie uczestniczył w szkoleniach online- wideokonferencjach (75% obecności w skali roku)
b) zapoznał się z materiałami e-learningowymi (prezentacje multimedialne, filmiki, teksty pisane)
i uzyskał 75% poprawnych odpowiedzi w teście sprawdzającym wiedzę
c) firma prowadzona przez nauczyciela otrzymała wysoką ocenę z audytów (poprawność prowadzenia
firmy młodzieżowej i wykonania zadań, zgodnie z wytycznymi audytów, powyżej 70%)
d) firma prowadzona przez nauczyciela otrzymała wysoką ocenę z przeprowadzonego Pokazu
Finałowego (poprawność i jakość przeprowadzonego Pokazu Finałowego, oceniona na podstawie
sprawozdania, powyżej 70%)
e) terminowo realizuje zadania związane z programem określone w Semestralnym Harmonogramie
Komunikacji i Semestralnym Programie Działania
f) przedstawił interesujący opis swojego sukcesu wychowawczego
g) otrzymał pozytywną opinię swojej pracy wychowawczej od Dyrektora Szkoły/Instytucji
5. Nagroda dla najlepszego nauczyciela w programie przekazywana jest raz w roku (czerwiec)
II. Nagroda na najlepszą inicjatywę w programie Perły w Koronie
1. W ramach konkursów na najlepsze inicjatywy w programie Perły w Koronie zostają wyróżnione trzy
kategorie konkursów:
A. Najlepsza gra historyczna (gra planszowa, gra terenowa, gra strategiczna)
B. Najlepsza polska biesiada (uroczystość zorganizowana dla społeczności polonijnej połączona
z występami artystycznymi: tańce, śpiewy, animująca społeczność i zakończona poczęstunkiem)
C. Najlepszy film biograficzny (reportaż poświęcony określonej postaci historycznej)
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2. W konkursie na najlepszą inicjatywę w programie Perły w Koronie może wziąć udział każda firma
młodzieżowa utworzona w ramach programu Perły w Koronie.
3. Inicjatywa musi być związana z tematyką realizowanego semestru w programie.
4. Nagroda przyznawana jest na wniosek nauczyciela- opiekuna firmy młodzieżowej, zgłoszonenia do
dnia 31 stycznia 2017 roku (w semestrze zimowym) do 26 maja 2017 roku (w semestrze letnim).
5. Do wniosku musi być dołączone sprawozdanie zawierającego opis wydarzenia + dokumentacja
zdjęciowa lub filmowa.
6. Każda firma młodzieżowa może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 inicjatywy.
7. Kryteria przyznawania nagrody:
a) bardzo dobra jakość realizowanej inicjatywy
b) stopień zgodności z celami semestru
c) oryginalność zastosowanych metod
8. Nagroda przyznawana jest dwa razy w semestrze (luty, czerwiec).
II. Nagroda na najlepiej zarządzaną firmę młodzieżową
1. W konkursie na najlepszą inicjatywę w programie Perły w Koronie może wziąć udział każda firma
młodzieżowa utworzona w ramach programu Perły w Koronie.
2. Nagroda przyznawana jest na wniosek nauczyciela- opiekuna firmy młodzieżowej, zgłoszenia do
dnia 31 stycznia 2017 roku (w semestrze zimowym) do 26 maja 2017 roku (w semestrze letnim).
3. Do wniosku musi być dołączone sprawozdanie zawierające opis wydarzenia + dokumentacja
zdjęciowa lub filmowa.
4. Kryteria przyznawania nagrody:
a) poddanie się dwóm audytom online w semestrze (wideokonferencja z prezesem firmy
młodzieżowej)
b) przygotowanie dwóch audytów wewnętrznych i przekazanie sprawozdania
c) otrzymanie wysokiej oceny z audytów (poprawność prowadzenia firmy młodzieżowej i
wykonania zadań, zgodnie z wytycznymi audytów, powyżej 70%)
d) wywiązywanie się z harmonogramu realizacji semestru
e) systematyczne realizowanie spotkań firmy młodzieżowej
Procedura przyznawania nagród
1. „Nagroda dla najlepszego nauczyciela w programie Perły w Koronie” przyznawana jest raz w roku
(czerwiec) w czasie wideokonferencji organizowanej przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.
2. „Nagroda na najlepiej zarządzaną firmę młodzieżową” oraz „Nagroda na najlepszą inicjatywę
w programie Perły w Koronie” jest przyznawana dwa razy w roku, w lutym oraz w czerwcu,
w czasie wideokonferencji organizowanej przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.
3. W każdym roku zostaje ogłoszona nowa edycja konkursów.
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4. Wnioski o nagrody, po wpłynięciu do Biura Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, zostają uzupełnione
i zatwierdzone przez Koordynatora Programu Perły w Koronie.
5. Po wpłynięciu wniosków zostaje zwołana Kapituła Programu Perły w Koronie w składzie: Prezes
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Dyrektor programu Korona Polskiego Wychowania, Koordynator
programu Perły w Koronie.
6. W czasie obrad Kapituły spisywany jest protokół odnotowujący przebieg spotkania. Załącznikiem do
protokołu jest decyzja o przyznaniu nagrody , opisująca wyniki konkursu. Decyzja o przyznaniu
nagrody zostaje podpisana przez wszystkich członków kapituły.
7. Ogłoszenie wyników konkursu odbywa się w czasie konferencji organizowanej przez Fundację
Szczęśliwe Dzieciństwo.
8. Nagrody zostają przekazane według ustaleń ze zwycięzcami (osobiście lub pocztą).
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