Wojewódzki konkurs historyczny
„100–lecia odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej 1920 roku‐ Mazowsze”

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno‐
Wychowawczych Miasta Ząbki
2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego

ponadpodstawowych

3. Konkurs rozegrany będzie na płaszczyźnie wiedzy ogólnej podsumowanej w części finałowej
debatą i konkursem pytań dla zespołów i indywidualnych uczestników zgłoszonych przez
szkoły
Druga płaszczyzna to część wirtualna‐ gdzie w chmurze za pośrednictwem administratora
w Wirtualnych Zeszytach Historycznych umieszczone będą prace wykonane przez zespoły
uczniowskie. Do części finałowej zakwalifikowane zostanie do 3 prezentacji z poszczególnych
szkół.
4. Do konkursu przystępują min. 3‐osobowe zespoły działające pod nadzorem nauczyciela
prowadzącego.
Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach wiekowych:
I kategoria – szkoły podstawowe klasy VI, VII, VIII
II kategoria – szkoły średnie klasy I
5. Do części finałowej wirtualnej mogą przystąpić maksymalnie 4 zespoły lub osoby z jednej
szkoły zgłaszając do finału tylko jedną wybraną pracę o czasie trwania do 5 min.
6. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje na piśmie do Organizatora, Dyrektor szkoły
określając ogólną liczbę uczestników.
Uczestnicy części wirtualnej składają oświadczenie o zapoznaniu się z wyciągiem z przepisów
ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 roku,
poz. 1999 ze zmianami).
Oświadczenie w imieniu uczestników konkursu mogą składać rodzice/opiekunowie,
a po porozumieniu z nimi również nauczyciel prowadzący.
W pierwszej części konkursu zespoły uczniowskie przygotowują Wirtualny Zeszyt Historyczny
z tematem konkursu (w formacie pdf lub doc, office 365 i office mix)

Dane korespondencyjne:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Miasta Ząbki
Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3
ul. Kościelna 2
05‐091 Ząbki
pawel.pobozy@wp.pl

Praca konkursowa powinna być oznaczona w sposób umożliwiający jej identyfikację oraz
przypisanie do konkretnego zgłoszenia w celu przesłania do koordynatora‐administratora
projektu, Pana Sławomira Pielata nauczyciela informatyki SP 1 Ząbki ul. Batorego 37.
7. Procedury przekazywania materiałów wytworzonych przez zespoły konkursowe i ochrona
prawna projektu będzie załącznikiem do Regulaminu

8. Terminy konkursu:
24.10.2018r. – ogłoszenie rozpoczęcia konkursu
Do 09.11.2018r. – zgłaszanie uczestników
20.12.2018r. – nadsyłanie imiennych list zespołów do debaty i konkursu wiedzy oraz
propozycji tematów i pytań na finał wiedzy ogólnej, którego termin będzie zaproponowany
po konsultacjach ze szkołami w terminie styczeń, luty, marzec 2019 r.
Dla części wirtualnej projektu 20 grudnia będzie terminem zgłaszania zespołów
i uczestników z kompletami dokumentów prawnych (oświadczenie) oraz propozycjami prac
multimedialnych.
Termin prezentacji tych prac, jako finał konkursu, po konsultacjach kwiecień 2019 r.
9. I finał będzie miał formę turnieju wiedzy o Niepodległej i Bitwie warszawskiej 1920 r.
składać się będzie z 3 rund:
I runda – wszystkie zespoły
II runda – po 6 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych
III runda – zmierzą się 3 najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych
II finał obejmuje część wirtualną i będzie pokazem wybranych prac przed komisją
i uczestnikami konkursu, będąc jednoczenie zamknięciem III etapu projektu.
Miejsce finałów zostanie przedstawione po konsultacjach z uczestnikami.
10. Objęciem patronatem Wojewódzkiego Konkursu „ 100‐lecie odzyskania Niepodległości i
Bitwy Warszawskiej 1920r.‐ Mazowsze przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza
wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które
mogą być przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
11. Załączniki:
‐ druk zgłoszenia uczestnika
‐ druk oświadczenia
‐ instrukcja przekazywania materiałów na stronę Wirtualna‐ Historia.pl
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