Regulamin konkursu historycznego
z okazji Święta Szkoły

I. Organizator
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie
II. Uczestnicy
Uczniowie klas V-VII oraz uczniowie II i III klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Lubawie
III. Cele konkursu
1. Upamiętnienie wizerunku patrona szkoły.
2. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny i Ziemi Lubawskiej.
3. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych
źródłach, w tym opracowaniach dotyczących historii lokalnej.
4. Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.
IV. Zasady ogólne
1. Tematyka konkursu dotyczy patrona szkoły, Mikołaja Kopernika oraz wiadomości z
wybranego okresu z dziejów Lubawy i okolic.
2. Zakres sprawdzanej wiedzy w trakcie konkursu obejmuje następujące tematy:
a. uczniowie klas V-VII
Życie i dorobek Mikołaja Kopernika,
b. uczniowie gimnazjalnych klas II i III
Życie i dorobek Mikołaja Kopernika oraz wybrane zagadnienia z dziejów biskupiego miasta
Lubawy w latach 1466-1772.
3. Proponowana literatura:
a. dla uczniów klas V-VII
publikacje oferowane w bibliotekach, wiadomości dostępne na stronach internetowych i in.
b. dla uczniów gimnazjalnych klas II-III
 publikacje oferowane w bibliotekach, wiadomości dostępne na stronach internetowych i in.
 Lubawa. Dzieje miasta i regionu pod red. K. Grążawskiego, Lubawa 2016 (s. 139-192)
 Liek Gustav, Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej,
Lubawa 2016 (s. 77-94)
 10 lat. Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie, Lubawa 2009 (s.53-67).
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4. Wiedza dotycząca tematyki konkursu sprawdzana będzie w formie testowej zawierającej
pytania zamknięte oraz otwarte.
5. Poszczególne prace testowe ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez
dyrektora szkoły. Praca komisji konkursowej jest określona oddzielnym regulaminem.
6. Koordynatorem konkursu dla klas V-VII jest pani Teresa Kłosowska, a dla klas II i III
gimnazjalnych pan Krzysztof Wiecierzycki.
6. Terminarz konkursu:
• ogłoszenie konkursu – początek stycznia 2018 r.
• zgłoszenia uczniów do konkursu – do 19 stycznia 2018 r. (chętni uczniowie zgłaszają się do
swoich nauczycieli historii)
• termin przeprowadzenia konkursu – 9 lutego 2018 r.
• zakończenie konkursu, wręczenie nagród – 19 lutego 2018 r. w trakcie uroczystości
związanej ze Świętem Szkoły.
7. Nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie szkoły:
www.sp.lubawa.pl.
8. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody:
I miejsce – tablet
II miejsce – pióro wieczne marki „Parker”
III miejsce – słuchawki
9. Uczniowie biorący udział w konkursie zobowiązani są do przedłożenia zgody rodziców na
ich udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację danych osobowych. Odpowiedni
załącznik do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły.
10. Zgłoszenie do konkursu uznaje się za równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Arkusze testowe nie będą zwracane.
12. Ustalenia organizatorów są ostateczne.
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Załącznik - konkurs historyczny

Zgoda rodzica ucznia na przetwarzanie
i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka
– …...………………………………………………………………………… * w związku z
jego udziałem w konkursie historycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową im.
Mikołaja Kopernika w Lubawie we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o
tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora
konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i
realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy dobrowolności
podania danych oraz że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie wglądu
do podanych informacji oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi
zmianami).

............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica ucznia)

____________________________________________
* imię i nazwisko uczestnika konkursu
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