Regulamin
III Powiatowego Konkursu Historycznego
„POLACY I SPRAWA POLSKA
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1939-1945)”

1. Zasady ogólne:
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.
Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII) oraz szkół
ponadgimnazjalnych i średnich powiatu lwóweckiego.
W każdym typie szkół przeprowadzany jest on w dwóch etapach: szkolnym
i powiatowym.
Konkurs na etapie szkolnym przeprowadzają komisje złożone z nauczycieli
historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, w składzie trzech osób,
powołanych przez Dyrektorów każdej ze szkół.

2. Patronat honorowy nad konkursem sprawują:
- Pan Daniel Koko Starosta Powiatu Lwóweckiego,
- Pan Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
- Pani Katarzyna Romanowicz-Kłosin Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju
Edukacji w Lwówku Ślaskim,
- Pani Marzena Wojciechowska Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Gryfów Śląski.

3. Patronat medialny nad konkursem sprawują:
- Telewizja Łużyce,
- Kurier Gryfowski,
- portal internetowy www.powiatlwowecki.pl,

4. Podstawa prawna:
1) art.31 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2156 z późn. zm.);
2) § 1 – 6 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
3) zasady organizacji konkursów oparte o wewnętrzne przepisy w poszczególnych
szkołach.

5. Cele konkursu:
1) kształtowanie świadomości historycznej młodego pokolenia poprzez
upowszechnianie wiedzy o dziejach społeczeństwa polskiego w latach 19391945,
2) budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień
uczniów,
3) kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach
minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi,
4) wzbogacanie form współpracy z uczniem zdolnym,
5) kreowanie postaw patriotycznych wśród uczniów powiatu lwóweckiego.

6. Zakres i tematyka:
Konkurs obejmuje historię państwa i społeczeństwa polskiego w latach 1039 1945, z uwzględnieniem znajomości źródeł pisanych i materialnych.

7. Zalecana lektura dostosowująca poziom wiedzy do trzech typów szkół:
a) podręczniki i zeszyty ćwiczeń do nauczania historii , historii i społeczeństwa
w szkole podstawowej, szkole ponadgimnazjalnej, zatwierdzone przez MEN,
b) atlasy historyczne dowolnego wydawnictwa,
c) wybory tekstów źródłowych ,
d) literatura popularno-naukowa dotycząca zakresu tematycznego konkursu,
e) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i średnich sugerowane jest
wykorzystanie pozycji książkowych z wykazu lektur Ogólnopolskiej Olimpiady
Historycznej.

8. Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu nastąpi 23.09.2019 r.
Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 28.02.2020 r., na
podstawie zgłoszenia w wersji papierowej lub elektronicznej, będącego
załącznikiem do niniejszego Regulaminu (znajdującego się na stronie internetowej
ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim www.zsoiz.gryfow.pl ).
Etap szkolny odbędzie się 06.03.2020 r.
Etap powiatowy (w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim) odbędzie się 10.04.2020 r.

9. Sposób przeprowadzenia:
Etap szkolny
Zadania konkursowe na etapie szkolnym mają formę pisemnego testu i zawierają
pytania zamknięte i otwarte. Komisje szkolne, na podstawie sprawdzonych prac,

wyłaniają po trzech zwycięzców – finalistów z każdej ze szkół, którzy zdobyli
największą ilość punktów. Zostają oni zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego.
Jeżeli test pisemny nie wyłoni trójki zwycięzców etapu szkolnego, komisje szkolne
przeprowadzają dodatkowe eliminacje ustne w ustalonej przez siebie formie.
Decyzja komisji szkolnej jest ostateczna.
Z przebiegu eliminacji szkolnych każda komisja sporządzają protokół, w którym
znajdą się informacje o liczbie uczestników Konkursu, o ewentualnych
dodatkowych eliminacjach ustnych, imiona i nazwiska trójki zwycięzców
i uzyskane przez nich wyniki w punktach.

Etap powiatowy – finał Konkursu
Finał konkursu ma formę otwartego turnieju. Biorą w nim udział zwycięzcy
eliminacji szkolnych z każdej ze szkół (osobne zawody do każdego typu szkół),
piszący test oraz odpowiadający na pytania ustne.
Etap powiatowy przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez Starostę
Powiatu Lwóweckiego.
Punkty zdobyte na etapie szkolnym nie są doliczane do dorobku punktowego
w finale Konkursu.
Decyzja komisji finałowej jest ostateczna.

10. Nagrody
Dla zwycięzców etapu powiatowego przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podanych w niniejszym
Regulaminie terminów.

Koordynator konkursu
Mieczysław Gnach
nauczyciel historii w ZSOiZ im. Jana Pawła II
w Gryfowie Śląskim
tel. szkolny 75 7813459
kom. 665340096

