
Regulamin VII konkursu historycznego 

„Wielcy Polacy na trudne czasy, bohaterowie  XX wieku” 

(klasy IV – VIII szkół podstawowych) 
organizowany przez 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 
 

A. Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z 

siedzibą przy ul. Mickiewicza 10 

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z województwa 

opolskiego, zgłoszony przez nauczyciela. 

3. W ramach konkursu uczeń przygotowuje pracę konkursową. 

4. Prace powinny być wykonane  formie albumu, dowolną techniką. Album musi zawierać 

minimum 4 strony, format pracy dowolny. 

5. Praca może zawierać portrety, sceny z życia bohaterów lub inną tematykę, która mieści się w 

ramach chronologicznych konkursu, jak również fragmenty tekstów, biografie, dokumenty i 

inne informacje. 

6. Inspiracją do pracy mogą być  życiorysy słynnych Polaków uznanych przez ucznia za 

bohaterów. 

7. W albumie powinny znaleźć się: krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia, 

wspomnienia, pamiętniki.  
B. Cel konkursu: 

 pobudzenie zainteresowań uczniów,  

 konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół,  

 promowanie historii swojego regionu i kraju, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, 

 poznanie ważnych dla Polski postaci historycznych XX wieku, które miały wpływ na historię 

Polski i świata, 

 ukazanie młodzieży bohaterów jako osoby pozytywnych wzorców do naśladowania, 

 popularyzowanie wiedzy na temat swojego regionu oraz kraju, 

 promowanie idei wolności i suwerenności państw. 

 

C. Przebieg konkursów 

1. Szkoły otrzymują informacje o konkursie do 30 września 2021 

2. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie następuje do 20 grudnia wraz z pracą konkursową 

oraz załącznikami  

3. Konkurs jest dwustopniowy 

I. etap – szkolny (2 listopad - 10 grudzień 2021) 

II.  etap - rejonowy (1 luty – 12 marzec 2022) 

4. Organizator - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku określa zasady  

przebiegu II etapu konkursu 

5. Prace plastyczne we wszystkich etapach konkursu są anonimowe. Dane dotyczące uczestnika 

(imię, nazwisko, szkołę oraz klasę) uczestnik dołącza do pracy w zaklejonej kopercie w 

obecności członka komisji nadzorującej przebieg danego etapu konkursu. 

6. Odtajnienie danych osobowych z zaklejonych kopert następuje dopiero po ustaleniu punktacji  

oraz podjęciu decyzji, co do dopuszczenia autora do II etapu konkursu lub określeniu laureatów 

i finalistów II etapu. 

7. Szkolne komisje konkursowe I etapu w ciągu 5 dni od zakończenia eliminacji szkolnych 

wysyłają do Organizatora protokół przebiegu I etapu konkursu wraz z listą uczestników 

zakwalifikowanych do II etapu konkursu, ale nie później niż do 20 grudnia br, wraz z 

załącznikami (1, 2a, 3) 

8. Do II etapu – powiatowego kwalifikuje się co najwyżej 2 najlepszych zawodników danej szkoły 

liczącej do 200 uczniów i co najwyżej 3  zawodników ze szkoły większej 



D. dokumentacja 

1. Dokumentacja komisji szkolnej i powiatowej obejmuje: 

 Listę członków komisji 

 Protokoły zawodów odpowiedniego stopnia 

 Oświadczenia rodziców/uczniów 

 Prace pisemne i praktyczne uczestników 

 Pisma przychodzące i wychodzące 

 Listę zgłoszonych do konkursu uczniów 

E. Ustalenia końcowe 

1. Wydatki związane z organizacją konkursów pokrywają: 

 dotacje budżetowe 

 instytucje wspomagające 

Organizator ma prawo dokonywać w niniejszym regulaminie zmian po zasięgnięciu opinii 

współorganizatorów. 

Przewodnicząca konkursu 

doradca metodyczny  

historii i wiedzy o społeczeństwie 

                                                                      Joanna Radziewicz 
 

 

 

  



 Załącznik 1 
..............................................                                                                           .......................... 
pieczęć podłużna szkoły                       miejscowość, data 

 
 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA  
NAUCZYCIELI     
46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10  

 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU 
Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia określonego w regulaminie      

 
Szkolna Komisja Konkursowa przy 
 
.......................................................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/placówki) 

 
w....................................................................................................................................................................................... 

(adres szkoły/placówki) 

stwierdza, że w eliminacje szkolne konkursu 
 
 

...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(nazwa konkursu) 

 

odbyły się dnia  .........................................................i brało w nich  udział  ..................uczniów.                                                                            
 
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
(proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p. nazwisko i imię ucznia klasa i szkoła 
ucznia 

Nauczyciel/e 
przygotowujący                                                         
ucznia 

1. 
 

   

2. 
 

   

3.* 
 

   

 

*Dotyczy szkół  liczących ponad 200 uczniów zgodnie z regulaminem konkursu 

    
 
 
…………………………………………… ………………………………………………… 

        przewodniczący komisji szkolnej        dyrektor szkoły 

 

Dane obowiązkowe: 

Imię i nazwisko opiekuna, który przyjedzie z uczniami na zawody rejonowe 
……………………………………………………………………… 

 

Tel. ………   adres e-mail:…………………………………....................  
          inny niż szkolny                                                                                        inny niż szkolny 

Deklarację udziału  należy przesłać do 20 grudnia  2021 r. 



Załącznik nr 2a 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

□* Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego  

 

……………………………………………………………………..………………………… 
                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

ucznia/uczennicy* szkoły 

…………………………………………………………………………..……………………. 

……………………………………………………………………………………………… 
                                                                    /nazwa szkoły/ 

w ……………………………………………………………………………………… 
                                                                                 /nazwa konkursu/ 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu 

dziecku/podopiecznemu udział w konkursie. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego  

w formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)   

 

Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do 

wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie. 

 

 

 

         ……………………………. 
                                                                                                                                                 /czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe  



 

załącznik 3 
 
 
………………………………………………………….….                 ……………………………………… 

                                           uczeń        miejscowość, data 
 
 
…………………………………………………………….. 

                         typ i  nazwa szkoły 
 
 
………………………………………………………..…… 

                           adres szkoły 

 
 

       Powiatowy Ośrodek  
Doskonalenia Nauczycieli  
w Kluczborku 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Świadomy/a odpowiedzialności oświadczam, że moja praca pod tytułem 

„…………………….” 

opracowana w ramach 

…………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa konkursu 

została wykonana przeze mnie samodzielnie. Oświadczam, że praca nie narusza praw 

autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019, poz. 1231) z późn. zm. oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

Oświadczam jednocześnie, że wyżej wymieniona praca nie zawiera danych i informacji, które 

zostały uzyskane w sposób niedozwolony prawem. 

Praca może być publikowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku w celach promocyjnych i edukacyjnych. 

 

        

 

 

………………………………………………………….. 

                    podpis ucznia 

 

 


