MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY O ZASIĘGU DZIELNICOWYM
NA TEMAT 40 ROCZNICY STANU WOJENNEGO - "WSPOMNIENIA O STANIE WOJENNYM"

REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 260 im. Jana Matejki przy ul. Zakrzewskiej 24
w Warszawie.
2. Osobą występującą w imieniu Organizatora i Koordynatora Konkursu jest Bożena Szymczyk nauczycielka historii i WOS-u. W jury między innymi zasiadać będzie dr Rafał Leśkiewicz z IPN-u oraz
nauczyciele historii i języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 260.
3. Konkurs trwa od 25 października do 30 listopada 2021r. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do 16
grudnia 2021 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana do laureatów pocztą internetową
oraz zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.sp260.waw.pl
II. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie zainteresowań historią.
2. Poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu najnowszej historii Polski i wiedzy o społeczeństwie.
3. Kształtowanie umiejętności pisania, czytania i interpretowania źródeł historycznych.
4. Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z historii oraz WOS-u.
5. Motywowanie uczniów do poznawania najnowszej historii Polski.
6. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
III. UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych.
IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap szkolny i II etap o zasięgu dzielnicowym.
2. Organizator przekaże informacje o konkursie, regulamin i terminarz do szkół podstawowych
dzielnicy Mokotów do 25 października 2021 r.
3. Informacje o konkursie będą umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.sp260.waw.pl
4. Szczegóły dotyczące rozdania nagród i dyplomów organizator prześle drogą elektroniczną do
16 grudnia 2021 r.

V. TEMATYKA KONKURSU
"Wspomnienia o stanie wojennym"
Celem konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej opartej o wspomnienia ze stanu wojennego.
Mogą to być osobiste wspomnienia członków rodziny, sąsiadów bądź znajomych.
Forma dowolna: wspomnienia, wywiady, wypracowanie, rozprawka, opis, prace z wykorzystaniem
dokumentów, zdjęć, pamiątek rodzinnych i osobistych.
Tekst powinien być zapisany w edytorze Word, liczyć do 4000 znaków i przesłany w formie
załączonego pliku elektronicznego, wielkość czcionki - 12, krój czcionki: Times New Roman.
ETAP SZKOLNY:
1. Termin: od 25 października do 30 listopada 2021 r.
2. Miejsce: szkoła, która zgłosiła się do konkursu.
3. Zgłoszenie do konkursu: załącznik nr 1 do dnia 30 października 2021 r. na adres email:
bozena.szymczyk.sp260@gmail.com
4. Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiadają Szkolne Komisje Konkursowe
powołane przez Dyrektorów zgłoszonych szkól, złożone z nauczycieli historii, WOS-u i języka
polskiego.
5. Szkolne Komisje Konkursowe wyłaniają trzy najlepsze prace do II etapu.
6. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do Komisji Konkursowej w Szkole Podstawowej nr 260 trzy
najwyżej punktowane prace, wypełniony protokół z listą uczniów, którzy zakwalifikowali się do II
etapu (załącznik nr 2) wraz z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w konkursie i przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 3) do 30 listopada 2021 na adres: bozena.szymczyk.sp260@gmail.com
7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
ETAP O ZASIĘGU DZIELNICOWYM:
1. Termin: Rozstrzygnięcie konkursu do 13 grudnia 2021 r.
2. Miejsce: SP nr 260 im. J. Matejki przy ul. Zakrzewskiej 24 w Warszawie.
3. Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa SP nr 260.
4. Laureatami zostaną uczniowie, którzy uzyskają I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
5. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
6. Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Koordynator konkursu - Bożena Szymczyk (tel.: 721 136 598)

