REGULAMIN MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU
HISTORYCZNEGO

„DROGI DO WOLNOŚCI”
W ROCZNICĘ 100- LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Sokołów Młp. – wrzesień 2018 r.

CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół
gimnazjalnych, podstawowych i ponadpodstawowych.
Cele szczegółowe:
a) upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski,
b) podtrzymywanie tradycji narodowej,
c) pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej,
d) zainteresowanie historią niepodległości Polski,
e) zapoznanie z biografiami bohaterów ,,polskich dróg do wolności i niepodległości”,
f) ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi związanych z historią naszej Ojczyzny,
g) kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni,
h) rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

UWAGI OGÓLNE

1. Międzypowiatowy Konkurs Historyczny jest prowadzony pod patronatem Stanisława
Ożoga Posła do Parlamentu Europejskiego, Mieczysława Miazgi Posła na Sejm RP,
Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego.
2. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem konkursu
kieruje Komitet Organizacyjny z siedzibą w Zespole Szkół w Sokołowie Młp.,
36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 37, tel. 017 7729009 pod przewodnictwem Antoniego
Kuli dyrektora Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
3. Konkurs przeprowadzany jest na etapie międzypowiatowym.
4. Terminy organizacji konkursu ustala Komitet Organizacyjny.
5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas III gimnazjów oraz VIII SP.
6. Koszt przejazdu uczniów zapewnia szkoła delegująca.
7. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły.
8. W konkursie uczestniczą zespoły dwuosobowe.
9. Konkurs składa się z dwóch etapów.
- I etap obejmować będzie rozwiązywanie testów (zadania zamknięte), a punkty uzyskane
przez każdego z członków zespołu będą sumowane,
- w II etapie zadania będą otwarte i rozwiązywane wspólnie przez obu członków
zespołu,
- konkurs wygrywa drużyna, która w sumie za etap I i II uzyska największą liczbę
punktów,
- W przypadku równej liczby punktów zwycięża drużyna, która uzyskała większą liczbę
punktów w zadaniach otwartych.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Stanisława Ożoga Posła do
Parlamentu Europejskiego, Mieczysława Miazgę Posła na Sejm RP, Józefa
Jodłowskiego Starostę Rzeszowskiego.

ZADANIA SZKOŁY
Do zadań Szkoły należy:
 udzielanie uczniom informacji o organizacji konkursu i jego terminie,
 Wytypowanie uczniów przechodzących eliminacje wstępne w szkołach zgodnie
z wewnętrznymi regulaminami,
 sporządzenie listy dwuosobowych zespołów ( na załączonym wzorze) i przesłanie go do
Komitetu Organizacyjnego na adres a.kula@zssokolow.edu.pl lub listownie (pocztą
tradycyjną) na adres: Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37, 36-050
Sokołów Młp. do 8 października 2018 r.

PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim,
ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp. w dniu 3 listopada 2018 r. o godz. 10.00.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele organizatora.
3. Komisja przeprowadzająca zawody może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia
niesamodzielnej odpowiedzi.
4. Czas trwania konkursu z poszczególnych przedmiotów w I etapie wynosi 30 min,
a w II etapie 45 min.
5. Po II etapie odbędzie się spotkanie z patronami Konkursu oraz poczęstunek dla jego
uczestników.
6. Po sprawdzeniu testu i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególne zespoły Komisja
sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości publicznej.
7. Wyniki konkursu ogłoszone będą w dniu konkursu. Zostaną wówczas wręczone nagrody dla
laureatów.

TERMINARZ

1. Zgłoszenie szkół do udziału w poszczególnych konkursach do 8 października 2018 r.
2. Zawody powiatowe – 3 listopada 2018 r.
3. Ogłoszenie wyników – w dniu konkursu.

TEMATYKA KONKURSU
Zakres chronologiczny Konkursu będzie obejmował dzieje Polski w latach 1914-1921.
Zakres tematyczny konkursu obejmował będzie następujące zagadnienia:
1. I wojna światowa i jej skutki oraz sprawa polska w I wojnie światowej:
 główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie
XIX i XX w. oraz umiejscowienia ich na politycznej mapie świata i Europy;
 koncepcje polskich partii politycznych i stronnictw patriotycznych przed I wojną światową;
 stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej;

 wysiłek zbrojny Polaków;
 międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej.
2.Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej:
 odrodzenie państwa polskiego oraz jego granice i sąsiedzi;
 postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące Polski;
 walki o granice II RP (wojna polsko-bolszewicka, walki o Wilno i Lwów, plebiscyty
dotyczące Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur, walki o Śląsk Cieszyński, trzy powstania
śląskie i powstanie wielkopolskie);
 kształtowanie się ustroju państwa polskiego;
 czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego;
 postacie mające wpływ na odbudowę państwa polskiego, między innymi: Józef Piłsudski,
Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Józef Haller.

LITERATURA
 https://niepodlegla.gov.pl/
 https://niepodlegla.dzieje.pl
 atlas historyczny
 podręczniki do historii dla trzecich klas gimnazjum oraz podręczniki do historii realizowane
w liceum i technikum.

Pieczątka szkoły

Karta zgłoszeniowa konkursu historycznego:

„Drogi do wolności”
03.11.2018 r. godz. 10.00

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………….
Skład drużyn:
Nr drużyny

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Imię i nazwisko
opiekuna

1.
2.
3.

…………………………..
Podpis dyrektora

Zgoda na przetwarzanie informacji nt. dziecka w związku z organizacją
konkursu historycznego „Drogi do wolności”

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka, takich jak imię i nazwisko, klasa, do której uczęszcza moje dziecko, informacji oraz
informacji o jego sukcesach, w tym także wizerunku mojego dziecka. Dane będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu „Drogi do wolności”, także poprzez ich
udostępnienie, rozpowszechnienie w następującej formie:
 zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych Szkoły
 zamieszczenie informacji na naszych oficjalnych stronach internetowych,
 przekazywanie informacji, w tym zdjęć do mediów lokalnych
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie
poprzez przekazanie wychowawcy mojego dziecka lub pracownikowi sekretariatu Szkoły
pisemnego oświadczenia.
Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował
brakiem możliwości wzięcia udziału dziecka w konkursie oraz brakiem informacji na temat
sukcesów w których brało ono udział.

………………………………
(data)



………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Więcej informacji dotyczących polityki bezpieczeństwa , klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie
zssokolow.edu.pl.

