1. Cele Konkursu
Celem Konkursu Historycznego „Polska – 100 lat niepodległości” jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy
historycznej wśród młodego pokolenia na temat wielkich Polaków i ich czynów mających wpływ na
kształtowanie losów naszej Ojczyzny od odzyskania niepodległości do dnia dzisiejszego. Inne cele to:
krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń;
promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw;
uczenie szacunku dla podstawowych praw człowieka i wolności;
kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla innych państw, narodów, kultur;
promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym;
uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego;
promocja edukacji historycznej dzieci i młodzieży;
poznawanie przez młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego
państwa;
ukazywanie młodzieży wielkich bohaterów narodowych jako pozytywnych wzorców do naśladowania;
promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach Polski oraz własnego
regionu, miasta, powiatu; docieranie do świadków historii i przez to lepsze zrozumienie wydarzeń, w których
oni uczestniczyli.

2. Zakres tematyczny Konkursu
2.1. Konkurs obejmuje okres 1918-2018, czyli trudna historia Polski XX wieku
2.2. Temat przewodni konkursu: Polska - 100 lat niepodległości
2.3. Organizatorem Konkursu Historycznego „Polska – 100 lat niepodległości” jest Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kątach Wrocławskich
2.4. Adresaci Konkursu: Konkurs Historyczny „Polska – 100 lat niepodległości” jest konkursem
o charakterze gminnym, skierowany do uczniów zainteresowanych historią Polski na wszystkich etapach
edukacyjnych: przedszkole, nauczanie wczesnoszkolne, klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz klasy
3 gimnazjum.
2.5. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
etap pierwszy – organizowany na poziomie placówek, które zgłosiły udział;
etap drugi – finałowy, organizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w siedzibie Organizatora.
2.6. FORMY UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSIE. Uczniowie mogą uczestniczyć
w następujących formach konkursowych:

2.6.1. Praca plastyczna: Pocztówka
100 lat niepodległości w moim regionie

Życzenia dla Polski
Praca plastyczna (format od A4 do A1), wykonana dowolną techniką (farbami, pastelami, ołówkiem, węglem,
wyklejanka i inne, z wyjątkiem prac z plasteliny, koralików, zapałek i innych odklejających się i brudzących
materiałów).

Adresatem konkursu są:
dzieci z oddziałów przedszkolnych;
uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej oraz klas 3 gimnazjalnych.
Placówka wysyła do etapu finałowego wszystkie prace uczestników konkursu.
Do pracy plastycznej i zgłoszenia powinna być dołączona metryczka (załącznik 3).
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych (przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8
i gimnazjalne).

2.6.2. Prezentacja multimedialna/ grafika komputerowa:
„Wybitni bohaterowie w moim regionie i ich znaczenie dla dziejów państwa i narodu

polskiego”.

Adresatem konkursu są uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.
Uczniowie wykonują prezentację złożoną maks. z 20 slajdów (min. 10 slajdów) w programie Microsoft Office
Power Point, Prezi lub innym, pozwalającym tworzyć prezentacje multimedialne. Prezentacja powinna
dotyczyć konkretnego tematu, który stanowi jedność tematyczną, zgodną z założeniami Konkursu, np.:
wydarzenia związane z walką Polaków o niepodległość, udziałem w I i II wojnie światowej: przebieg
wybranej bitwy, kampanii itp.; może to być także biogram osoby/osób, która/e miały swoje zasługi dla Polski
oraz regionu, z którego pochodzi uczeń; działalność organizacji konspiracyjnych itp.
Praca powinna zawierać zwartą informację merytoryczną (nie powinna to być praca nieprzedstawiająca ciągu
przyczynowo – skutkowego). W prezentacji powinny znaleźć się: krótkie informacje tekstowe, obrazy,
zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki; prezentację mogą wzbogacać także: film, dźwięk, muzyka, piosenka.
Niezwykle ważnym elementem tej formy udziału w Konkursie jest dbałość o przestrzeganie praw autorskich
do wykorzystanych w prezentacji materiałów. Dlatego też na końcu prezentacji lub na poszczególnych
slajdach powinna być zamieszczona pełna notka bibliograficzna dotycząca prezentowanych treści wg
przyjętego powszechnie schematu bibliografii (imię i nazwisko autora, tytuł pracy, rok wydania, strona/y;
jeżeli jest to strona WWW, należy podać adres tej strony; jeżeli są to materiały rodzinne to także proszę to
zaznaczyć w bibliografii).
Szkoła wysyła do etapu finałowego maks. 3 najlepsze podpisane prezentacje multimedialne na płycie CD lub
DVD. Do pracy i zgłoszenia powinna być dołączona metryczka (załącznik 3).

2.6.3. Film:
„Wybitni bohaterowie w moim regionie i ich znaczenie dla dziejów państwa i narodu
polskiego”.

Adresatami konkursu są wszyscy chętni: oferta nie jest ograniczona limitem wiekowym.
Uczniowie wykonują film (do 10 min.) w dowolnym programie pozwalającym tworzyć filmy. Film powinien
dotyczyć konkretnego tematu, który stanowi jedność tematyczną, zgodną z założeniami Konkursu np.:
wydarzenia związane z walką Polaków o niepodległość, udziałem w I i II wojnie światowej: przebieg
wybranej bitwy, kampanii itp.; może to być także biogram osoby/osób, która/e miały swoje zasługi dla
niepodległości Polski; działalność organizacji konspiracyjnych itp. Praca powinna zawierać zwartą informację
merytoryczną (nie powinna to być praca nieprzedstawiająca ciągu przyczynowo – skutkowego). W filmie
mogą znaleźć się obrazy, zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki; krótkie informacje tekstowe, dźwięk, muzyka,

piosenki. Niezwykle ważnym elementem tej formy udziału w Konkursie jest dbałość o przestrzeganie praw
autorskich do wykorzystanych w filmie materiałów. Dlatego też na końcu filmu powinna być zamieszczona
pełna notka bibliograficzna dotycząca prezentowanych treści wg przyjętego powszechnie schematu
bibliografii (imię i nazwisko autora, tytuł pracy, rok wydania, strona/y; jeżeli jest to strona WWW, należy
podać adres tej strony; jeżeli są to materiały rodzinne to także proszę to zaznaczyć w bibliografii).
Szkoła wysyła do etapu finałowego maks. 3 najlepsze podpisane prace na płycie CD lub DVD. Do pracy
i zgłoszenia powinna być dołączona metryczka (załącznik 3).

2.6.4 „Test wiedzy”
Adresatem konkursu są uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych.
Szkoły zgłaszają swój udział Organizatorowi:
w terminie do 1 października 2018 r.
drogą e-mailową: sekretariat@sp2katy.pl
Szkolna Komisja przekazuje uczestnikom zakres literatury oraz podręczników niezbędnych do przygotowania
się do testu.
Uczniowie klas 4-6 skupią się na polskich pieśniach patriotycznych i znajomości ich treści, autorów
i okoliczności powstania.
Treści do przygotowania:
My Pierwsza Brygada
Mazurek Dąbrowskiego
Wiwat maj, trzeci maj
Rota
Czerwone maki na Monte Casino
Mury
Uczniowie klas 7-8 skupią się na I i II wojnie światowej i udziałowi Polaków w walce o niepodległość.
Treści do przygotowania:
Polacy przed I wojną: orientacje polityczne i przywódcy
Formacje polskie w 1 wojnie
II Rzeczpospolita: władze i politycy. Kultura 20 lecia międzywojennego
Wojna obronna Polski

Udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej
Uczniowie klas gimnazjalnych skupią się na historii powojennej.
Treści do przygotowania:
PRL: życie codzienne, polityka, gospodarka
Strajki robotników: Poznań, wydarzenia marcowe, Gdańsk, Radom
Powstanie Solidarności
Stan wojenny
Obrady Okrągłego Stołu
4czerwca 1989 częściowo wolne wybory
Wejście Polski do NATO i UE
Komisja Główna przesyła drogą mailową jeden egzemplarz testu 24 godziny przed rozpoczęciem
szkolnego etapu konkursu. Każda szkoła drukuje/kseruje „Test” w liczbie niezbędnej do liczby
zgłoszonych uczniów (dla każdego ucznia – 1 egzemplarz testu). Uczniowie rozwiązują Test samodzielnie,
z zachowaniem zasad poufności i bez możliwości kontaktu ze sobą w trakcie jego rozwiązywania. W razie
stwierdzenia niesamodzielności pracy ucznia, należy zakończyć rozwiązywanie przez niego Testu. Czas
rozwiązywania „Testu wiedzy” – 60 min. Test rozpoczyna się w całej gminie o jednakowej godzinie –
10.00 i trwa do godz. 11.00. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, ocenianych w skali: 0 - 5
punktów. Po zakończeniu rozwiązywania Testu członkowie Komisji Szkolnej zbierają testy od uczniów,
a następnie są one sprawdzane wg modelu odpowiedzi dostarczonego przez Komisję Główną. Model
odpowiedzi zostanie wysłany do wszystkich szkół po zakończeniu pisania testu przez uczniów. W razie
problemów ze sprawdzaniem prac uczniów lub interpretacją przyjętych w Modelu odpowiedzi, należy
skontaktować się z Komisją Główną drogą mailową lub telefonicznie. Po sprawdzeniu wszystkich prac
sporządzana jest lista uczniów wg ilości uzyskanych przez nich punktów (ksero listy uczestników
dołączane jest do Protokołu z prac Komisji Szkolnej). Komisja Szkolna po zakończeniu swoich prac
przesyła Protokół do Komisji Głównej wraz z pełną listą uczestników i uzyskanymi przez nich
punktami oraz Testy uczniów/ucznia, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów wraz
z metryczkami!! Do etapu finałowego Organizator kwalifikuje do 40 najlepszych uczestników,
których powiadamia drogą mailową. Forma i termin przeprowadzenia testu finałowego Konkursu
zostanie przekazana zakwalifikowanym w oddzielnej informacji.
BIBLIOGRAFIA (wybrane przykłady literatury historycznej)
J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005
M. Borucki, Polskie symbole narodowe. Historia i współczesność, Warszawa 2013
Cz. Brzoza, L.A. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006
Podręczniki do historii

3. Prawa autorskie do wykonanych prze uczniów prac
3.1. Organizator nie odsyła prac uczniów przesłanych na Konkurs.
3.2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów
na wykorzystanie i publikację pracy, wizerunku i nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji konkursu
i jego wyników.
4. Przebieg Konkursu:
4.1. Pierwszy etap konkursu odbywa się na terenie szkoły, przedszkola, której uczniami są uczestnicy,
natomiast etap finałowy w siedzibie Organizatora Konkursu.
4.2. Organizator Konkursu przesyła do szkoły drogą mailową Regulamin Konkursu oraz czuwa nad
prawidłowym przebiegiem Konkursu. W przekazanej informacji znajdują się: Informacje ogólne
o Konkursie, Regulamin Konkursu, Harmonogram działań, załączniki.
4.3. Po otrzymaniu informacji, szkoły zainteresowane udziałem przesyłają drogą mailową (skan) –
sekretariat@sp2katy.pl lub listownie (55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Brzozowa 6) zgłoszenie do udziału
w Konkursie zgodnie z załącznikiem 1. Zgłoszenia może dokonać Dyrektor szkoły lub inna wyznaczona
przez niego osoba. Zgłoszenie wypełnione może być na komputerze i wydrukowane lub wypełnione
ręcznie pismem drukowanym.
4.4. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową. Komisja powinna składać się z 3
nauczycieli, z których co najmniej jeden powinien być nauczycielem historii lub historii i społeczeństwa.
Komisji przewodniczy Dyrektor Szkoły lub inna osoba przez niego wskazana.
4.5. Ze swoich prac Komisja przygotowuje Protokół wg załącznika 2.
4.6. Szkolna Komisja informuje uczniów o Konkursie (tematyce Konkursu, formach uczestnictwa,
harmonogramie) w sposób odpowiedni dla danej szkoły tak, aby dotarła ona do jak największej liczby
uczniów.
4.7. Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza etap szkolny Konkursu, a po zebraniu wszystkich
prac, ich ocenie i wyborze najlepszych sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do etapu
finałowego (załącznik 2), w liczbie odpowiedniej dla danej kategorii.
4.8. Szkolna Komisja Konkursowa dostarcza do Organizatora Konkursu następujące dokumenty
protokół z pracy Szkolnej Komisji Konkursowej podpisany przez jej członków;
opisane prace uczniów zakwalifikowane do etapu finałowego, opatrzone notą bibliograficzną wraz
z płytami CD-DVD i metryczkami;
zgłoszenie szkoły – w przypadku nie brania udziału w teście dopuszcza się możliwość wysłania
zgłoszenia razem z pracami uczniów.

4.9. Drugi etap finałowy odbywa się w siedzibie Organizatora w Szkole Podstawowej nr 2.
4.10. Po otrzymaniu prac Komisja Główna powołana przez Organizatora Konkursu Historycznego dokonuje
ich oceny.
4.11. Po dokonaniu oceny wszystkich prac konkursowych, ustaleniu liczby punktów Komisja Główna
sporządza listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej formy udziału uczniów i typu szkoły. Możliwe jest
przyznanie miejsc ex aequo, wyróżnień lub nieprzyznanie nagród w niektórych kategoriach.
4.12. Decyzje Komisji Głównej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
4.13. Komisja Główna powiadamia mailem lub telefonicznie szkoły, których uczniowie zostali zwycięzcami
konkursu lub otrzymali wyróżnienie, ale bez podania konkretnego miejsca.
4.14. Z prac Komisji Głównej sporządzony zostanie Protokół, którego integralną częścią będzie lista
nagrodzonych i wyróżnionych.
4.15. Na autorów najlepszych prac czekają bardzo atrakcyjne nagrody!!!

5. Terminarz Konkursu
do 28 września 2018 r. – drogą e-mailową placówki otrzymują Regulamin Konkursu.
od 28 września – do 4 października 2018 r. – przesyłanie zgłoszeń szkół do Konkursu- zwłaszcza
w Kategorii Test wiedzy (pocztą lub emailem), powołanie Szkolnych Komisji Konkursowych,
ogłoszenie Konkursu na terenie szkoły, przedstawienie uczniom form udziału w Konkursie,
do 19 października 2018 r. – etap szkolny Konkursu. Uczniowie przygotowują prace konkursowe,
w wybranej przez siebie formie, a następnie Szkolna Komisja Konkursowa ocenia je i najlepsze
przesyła do Organizatora Konkursu (zgłoszenie może być wysłane razem z pracami).
Test wiedzy (etap I) w całej gminie odbędzie się 19 października 2018 r. (w godz. 10.00-11.00).
Termin przeprowadzenia testu finałowego Konkursu 26 października 2018 r.
do 23 października 2018 r. - Szkolne Komisje przesyłają do Organizatora protokoły z przebiegu
zawodów na terenie szkoły oraz prace uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego (we
wszystkich formach udziału uczniów) wraz z metryczkami i płytami CD.
do 6 listopada 2018 r. – Komisja Główna powołana przez Organizatora: ocenia prace uczniów,
dokonując ich punktowania; ustala listę uczniów nagrodzonych i wyróżnionych we wszystkich
formach udziału; powiadamia szkoły drogą mailową lub telefonicznie o wynikach konkursu.

6. Dane kontaktowe Organizatora Konkursu
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 316 65 15
e-mail: sekretariat@sp2katy.pl

7.

Załączniki do Konkursu Historycznego „Polska –100 lat niepodległości”
Załącznik nr 1. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie
Załącznik nr 2. Protokół z prac Szkolnej Komisji Konkursowej
Załącznik nr 3. Metryczka pracy konkursowej

Załącznik nr 1.
Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie Historycznym „Polska – 100 lat niepodległości”
…………………………………………..
Miejsce, data

……………………………………….
Pieczątka szkoły

Pełna nazwa i adres szkoły:

Zgłaszam uczniów w/w szkoły do udziału w Konkursie Historycznym w kategoriach:

□ praca plastyczna
□ prezentacja multimedialna
□ film
□ test wiedzy

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna Konkursu

…………………………………………….
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 2.

Protokół z prac Szkolnej Komisji Konkursowej
……………………………………….
Miejsce, data
………………………………………
Pieczątka szkoły

W pierwszym – szkolnym – etapie Konkursu Historycznego „Polska- 100 niepodległości”
wzięło udział łącznie ………………... uczniów; z podziałem na następujące formy uczestnictwa:

praca plastyczna:

……………………………………

prezentacja multimedialna

……………………………………

film

……………………………………

test wiedzy

……………………………………

Szkolna Komisja Konkursowa do etapu drugiego – finałowego zakwalifikowała następujące prace:

Praca plastyczna (Pocztówka - 100 lat niepodległości w moim regionie) – prac (imię i nazwisko ucznia
oraz tytuł pracy)
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………………..
Praca plastyczna (Pocztówka – Życzenia dla Polski) – (imię i nazwisko ucznia oraz tytuł pracy)
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………………..

Prezentacja multimedialna – maks. 3 prace (imię i nazwisko ucznia oraz tytuł prezentacji)
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
Film – maks. 3 prace (imię i nazwisko ucznia oraz tytuł )

1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
Test wiedzy – uczniowie, którzy przekroczyli 50% prawidłowych odpowiedzi
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

……………………………………….
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 3.

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ
Tytuł i rodzaj pracy
Imię i nazwisko uczestnika
konkursu
Nazwa szkoły
W pracy wykorzystano
następujące źródła:
W przypadku wykorzystania
materiałów rodzinnych
(zdjęcia, dokumenty) zgoda
właściciela na ich
wykorzystanie
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka
w gminnym konkursie historycznym Polska – 100 lat niepodległości
w organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich

□ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie
...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................................................................................
(wiek, nazwa szkoły)

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia
informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich
z siedzibą przy ulicy Brzozowej 6. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zbierane.

□

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Szkołę Podstawową nr 2 z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul.
Brzozowej 6, na potrzeby konkursu Polska – 100 lat niepodległości. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz portalu społecznościowym Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

□ Oświadczam, że zapoznałam(/em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą przy ul. Brzozowej 6, 55-080 Kąty Wrocławskie;
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: korzuch@infoic.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.......................................................................
Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
uczestnika konkursu

…….........................................
Miejscowość i data

