Regulamin szkolnego konkursu wiedzy
o II Rzeczypospolitej organizowanego
pn. „Polskie drogi do niepodległości”
ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
CELE KONKURSU:
1) Promowanie wiedzy na temat niepodległości naszej ojczyzny.
2) Zachęcanie uczniów do poznawania historii o Polsce i Polakach.
3) Rozwijanie u uczniów poczucia patriotyzmu i dumy narodowej.
4) Zachęcanie uczniów do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział
w konkursach.
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Konkurs obejmuje historię ziem polskich i państwa polskiego w latach 1914 – 1939 oraz znajomość
najważniejszych wydarzeń historii Europy z okresu 20-lecia międzywojennego.
Bloki tematyczne konkursu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Droga do niepodległej Polski
Budowa niepodległej Polski
Życie polityczne w Polsce pierwszych lat niepodległości
Problemy gospodarcze i sytuacja międzynarodowa w pierwszych latach niepodległości
Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczypospolitej
Słynne postacie historyczne, odgrywające ważną rolę w okresie 20-lecia międzywojennego.

HARMONOGRAM KONKURSU:

Termin zgłoszenia udziału w konkursie : do 15 października 2018 r.
 Pisemny test wiedzy: 05.11.2018 r.
 Ogłoszenie wyników : 09.11.2018 r.


Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu są: p. Zenobia Dąbrowska
i p. Karolina Tandecka
ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH
1) Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena konkursowych testów
zgodnie z ustalonymi kryteriami.
2) Testy konkursowe nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora.
3) Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza
zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
4 ) Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.)

5) Wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2018.
6) Udział uczniów w konkursie umożliwia im otrzymanie oceny bardzo dobrej z historii,
wiedzy o społeczeństwie lub wiedzy o kulturze, zaś laureaci otrzymają oceny celujące
z ww. przedmiotów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego
Regulaminu oraz złożenie formularza zgłoszeniowego do sekretariatu szkoły.
2) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Koordynatorki konkursu: mgr Zenobia Dąbrowska i mgr Karolina Tandecka

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIÓW ZSA W SŁUPSKU
DO SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O II RZECZYPOSPOLITEJ
ORGANIZOWANEGO POD NAZWĄ
PT. „ POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

Uczestnik:
Imię

nazwisko

..........................................................................................................................
Klasa..........................................................................................................................
1. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem ww. konkursu wiedzy i wyrażam
zgodę na udział w konkursie, zgodnie z określonymi w nim warunkami.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZSA w Słupsku moich danych osobowych,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

…………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

