Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A
tel./fax: 32 72 93 242, www.podn.pl
e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY POD PATRONATEM
STAROSTY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
VI edycja

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
oraz gminy: Lubomia i Radlin.
2. Konkurs organizowany jest w II semestrze roku szkolnego w wyznaczonej szkole gminyorganizatora.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu
wodzisławskiego. Szkoła wyłania maksymalnie 2 osoby dopuszczone do udziału w II etapie konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopuszczenia do udziału w konkursie większej liczby
reprezentantów danej szkoły.
4. Cele konkursu:
A. weryfikacja wiadomości i umiejętności uczniów nabytych w czasie edukacji szkolnej
B. popularyzacja wiedzy historycznej
C. identyfikacja, wspieranie i promowanie najzdolniejszych uczniów zainteresowanych historią
oraz ich nauczycieli
D. motywowanie nauczycieli do podjęcia pracy z uczniem zdolnym
5. Zakres tematyczny zadao konkursowych obejmuje:
A. wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu historia dla szkoły
podstawowej - od I Cywilizacje starożytne do XI Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej)

6. Etapy konkursu:
A. Etap I: Szkoła zainteresowana udziałem w konkursie prowadzi wewnętrzne eliminacje
w dowolnej formie organizowane przez nauczyciela w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
W drodze eliminacji wyłania maksymalnie dwóch reprezentantów szkoły, którzy wezmą
udział w II etapie konkursu.

B. Etap II: Do tego etapu konkursu uczniów zgłasza szkoła. Uczestnicy wypełniają test wiedzy
przygotowany przez organizatorów.
7. Konkurs ma formę pisemną, a arkusz konkursowy (test) składa się z dwóch rodzajów zadao:
A. zadania zamknięte (uczeo wybiera odpowiedź spośród podanych), w tym zadanie
wymagające od ucznia dłuższej wypowiedzi pisemnej
B. zadania otwarte (uczeo samodzielnie formułuje odpowiedź)
8. Przygotowanie arkusza konkursowego należy do zadao organizatorów, którzy zobowiązują się do
nieujawniania zadao do momentu rozpoczęcia konkursu.
9. Komisja i jej zadania:
A. Komisja konkursowa składa się z 3 osób wyznaczonych przez gminę-organizatora.
B. Prace będą poprawiane i punktowane według klucza odpowiedzi przygotowanego do testu
konkursowego. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 7 dni roboczych od jego
zakooczenia.
C. Komisja wyłania 3 laureatów konkursu, którzy zdobyli największą liczbę punktów, pod
warunkiem, że uzyskali oni co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia.
10. Nagrody i wyróżnienia:
A. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za uczestnictwo.
B. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
C. Laureat I miejsca otrzyma dodatkowo zaproszenie na uroczystą Galę organizowaną przez
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
D. Opiekunowie uczniów, którzy przystąpią do II etapu konkursu otrzymają podziękowanie
w formie pisemnej za przygotowanie uczniów do konkursu.
11. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
12. Tryb zgłaszania uczestników:
A. Uczestników zgłasza szkoła najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem poprzez
wypełnienie i dostarczenie KARTY UCZESTNIKA (załącznik 1) oraz załącznika nr 2.
B. Zgłoszenia należy przesyład w formie elektronicznej (plik word, plik pdf, plik jpg lub inny
graficzny) na adres PODN sekretariat@podn.wodzislaw.pl lub faksem na numer 32 7293242.
C. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na 20 minut przed rozpoczęciem konkursu
z wydrukowaną kartą uczestnika z wymaganymi podpisami oraz legitymacją szkolną.

13. Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu z ramienia PODN Marcin Kopczyoski, konsultant.
Kontakt: mkopczynski@podn.wodzislaw.pl, tel. 695 411 068
14. VI edycja konkursu odbędzie się 20 marca 2019 r. w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 im. KEN,
ul. Rogozina 55 w Radlinie.

ZAŁĄCZNIK 1

KARTA UCZESTNIKA
POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU
WODZISŁAWSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1

Nazwisko ucznia

2

Imię ucznia

3

Klasa
Pełna nazwa szkoły

4
Adres szkoły
5
6

Gmina

7

Nr tel. szkoły

8

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia do
konkursu

9

Nr tel. nauczyciela

data i podpis i pieczątka dyrektora szkoły

……………………………………………………………

ZAŁĄCZNIK 2

Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………………………………
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim
zostały zebrane.

Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ……………………………………………………….

Klauzula informacyjna
Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych 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.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ……………………………………………………….

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ……………………………………………………….

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów, na potrzeby
konkursu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może byd użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub
naruszad w inny sposób dóbr osobistych dziecka.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ……………………………………………………….

