V POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH
RZECZYPOSPOLITEJ „Ten świat nie zginie dzięki namZ Kresów rodem”.
Regulamin konkursu
§1
Ideą konkursu jest przybliżenie młodzieży problematyki Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej, nawiązanie do historii i współczesności, bo przecież mieszkańcy
naszego regionu to w większości ludzie pochodzący z dawnych Kresów i ich
potomkowie. Celem konkursu jest kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia
szacunku dla przeszłych pokoleń, zachęcanie uczniów do samokształcenia
i poszerzania własnej wiedzy oraz propagowanie idei wspierania uzdolnień, a także
promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.
§2
Konkurs jest także częścią kampanii zachęcającej uczniów naszego powiatu do
udziału w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Przypomnienie o miejscach
pochodzenia wielu z nas może przyczynić się do upowszechnienia akcji
i świadomego udziału w ratowaniu polskich zabytków na Kresach Wschodnich.
§3
Tematyka konkursu obejmuje:
 biografie ludzi pochodzących ze wschodnich ziem I i II Rzeczypospolitej
a które obecnie znajdują się poza granicami Polski, twórczość, działalność
i związki z Kresami, takich osób jak: Stanisław Moniuszko, Aleksander Czekanowski,
Antoni Łomnicki, Krystyna Feldman, Ryszard Filipski, Jerzy Janicki,
Andrzej Kurylewicz, Jan Sobieski, Maria Konopnicka, Roman Sanguszko.
 tradycje i kulturę Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
§4
1. Organizatorem głównym
Słowackiego w Sułowie.

konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza

2. Realizatorką i osobą odpowiedzialną za jego przebieg jest p. Agnieszka
Sadownik.
§5
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-7), gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
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§6
1. Terminarz konkursu: konkurs przeprowadzony zostanie w 2 etapach.
2. I etap – eliminacje szkolne - przeprowadzany jest w szkołach. Pytania
konkursowe przygotowują organizatorzy konkursu szkolnego i czuwają nad
przebiegiem tego etapu.
Na etapie szkolnym komisja powinna liczyć 3 członków. Do końcowego etapu
powiatowego przechodzi trzech zwycięzców etapu szkolnego (kwalifikują się
uczestnicy z najlepszymi wynikami, jednak nie więcej niż 3 uczniów; nie przewiduje
się podwójnych miejsc).
3. Etap szkolny należy przeprowadzić do dnia 22.12.2017 r.
4. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do etapu powiatowego jest
dostarczenie karty zgłoszeniowej pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście
w terminie do 13.01.2018 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Juliusza
Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz, telefon 713847350, e-mail:
sekretariatgimnazjum@wp.pl. KARTA ZGŁOSZENIA w załączniku do regulaminu.
5. II etap – konkurs powiatowy odbędzie się 15.02.2018 r. o godz. 9.00,
z udziałem 3-osobowych reprezentacji szkół zgłoszonych do konkursu.
Organizator konkursu powiatowego przygotowuje zestawy pytań dla uczniów,
którzy przystępują do konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów
szkół podstawowych (klasy 6-7) oraz dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w przypadku braku
wystarczającej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej.
§7
1. W konkursie powiatowym biorą udział reprezentacje szkół wyłonione
w etapie szkolnym, ale uczniowie startują indywidualnie.
2. Wszyscy uczestnicy przystępują do konkursu równocześnie.
3. Każdy uczestnik otrzymuje te same pytania dotyczące Kresów Wschodnich.
4. Pytania konkursowe składają się z zdań zamkniętych i otwartych. Część zadań
dotyczy materiału ilustracyjnego.
5. Uczestnicy otrzymują pytania w formie pisemnej na arkuszu, na którym zapisują
odpowiedzi samodzielnie.
6. Ocena odpowiedzi dokonywana jest wg skali 0-12: za najlepszą odpowiedź
uczestnik otrzymuje 12 punktów, za brak odpowiedzi lub błędną – 0 punktów.
7. Suma otrzymanych punktów za odpowiedzi na wszystkie pytania decyduje
o zajętym miejscu przez uczestnika: uczestnik, który otrzymał największą ilość
punktów uzyskuje I miejsce – i tak kolejno aż do uczestnika, który otrzymał
najmniejszą ilość punktów i zajmuje ostatnie miejsce.
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§8
1. Uczestnicy powinni przygotowywać się do konkursu wykorzystując wszelkie
źródła wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej (od filmów fabularnych
poświęconych tej tematyce, poprzez literaturę piękną i naukową oraz Internet).
2. Nauczyciele przygotowujący uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału
w konkursie powiatowym, otrzymają od organizatora materiały edukacyjne, na
podstawie których zostaną opracowane pytania konkursowe (terminstyczeń 2018 r.).
§9
1. Na każdym etapie konkursu nad jego przebiegiem czuwa komisja konkursowa.
2. W I etapie – szkolne komisje konkursowe powoływane przez dyrektorów
i złożone z nauczycieli danej szkoły.
3. W II etapie – Komisja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej złożona z organizatora konkursu oraz nauczycieli-opiekunów
uczniów, którzy przystąpią do konkursu, licząca co najmniej 3 osoby.
4. Przed rozpoczęciem zmagań przewodniczący komisji konkursowej zapoznaje
uczniów z regulaminem, a w szczególności ze sposobem odpowiedzi na pytania
oraz podaje zasady oceny odpowiedzi.
5. Do zadań komisji etapu powiatowego należy: prawidłowe przeprowadzenie etapu
powiatowego, przyjmowanie i rozpatrywanie uwag, ogłoszenie wyników.
§ 10
1. Po zakończeniu konkursu komisja przyznaje uczestnikom dyplomy i nagrody.
2. Uczestnicy, którzy zajęli I, II i III miejsce otrzymują nagrody rzeczowe.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy.

Koordynatorka konkursu:
Agnieszka Sadownik
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie
ul. Szkolna 6
56-300 Milicz
Ewentualne pytania można kierować na adres nieszka@interia.eu

Strona 3 z 4

KARTA ZGŁOSZENIOWA
V POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH
RZECZYPOSPOLITEJ
1. Nazwa szkoły
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2. Imię i nazwisko ucznia
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................
3. Imię i nazwisko opiekuna
.....................................................................................................
4. Dane kontaktowe do potwierdzenia zgłoszenia:
telefon: ........................................................
mail: ............................................................
adres szkoły: ..............................................
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