REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
HISTORYCZNO - LITERACKIEGO
WARSZAWA – MIASTO PAMIĘCI
1. Organizator:
 Szkoła Podstawowa nr.2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie, ul.
Otwocka 13, tel. (22) 780 60 97
2. Celem konkursu jest:
 popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży,
 podnoszenie poziomu wiedzy historycznej,
 pobudzanie twórczego myślenia,
 pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
 rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo skutkowych,
 uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć
współczesny świat i relacje międzynarodowe,
 kształtowanie u uczniów analitycznej oraz krytyczno-kreatywnej postawy
oglądu świata,
 doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej na
wskazany temat,
 wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.
3. Patronat medialny:
 iOtwock.info
4. Literatura i filmografia.
 Każdy ze zgłoszonych uczniów otrzyma materiały źródłowe ( książeczka
Miasto Pamięci z filmem ), z których wiedza będzie ujęta w konkursie.
5. Terminarz konkursu
Przystąpienie przez Szkołę do Konkursu to wysłanie przez Dyrektora Szkoły drogą
elektroniczną ( sp2karczew@o2.pl) Karty Zgłoszenia najpóźniej do 26 października
2019 r. (karta dołączona jest do regulaminu konkursu). Uczniowie biorący udział w
konkursie i ich opiekunowie powinni być zapoznani z Regulaminem Konkursu, który
przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych powiatu otwockiego

szczególnie zainteresowanych historią miasta Warszawy podczas okupacji i
wykazujących umiejętności twórczego myślenia w zakresie historii alternatywnej.
Konkurs odbędzie się 6 listopada 2019r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2
im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie (ul. Otwocka 13).
Uczniom, którzy osiągną największą ilość punktów w konkursie, jury konkursowe
przyzna odpowiednio I, II i III miejsce. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się
drogą elektroniczną 12 listopada 2019 r. , a także w prasie (iOtwock.i
nfo) i na facebooku SP2 Karczew.
.Wręczenie nagród zdobywcom I, II i III miejsca odbędzie się 15 listopada 2019 r.
o godz. 10 w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie.
6. Regulamin konkursu
1.
Po dokonaniu zgłoszenia do konkursu organizatorzy dostarczą do
zainteresowanych szkół dla każdego uczestnika materiały dydaktyczne: książkę i
film poświęcony Warszawie celem przygotowania do konkursu. Konkurs ma formę
pisemną i składa się z 2 etapów. I etap obejmuje poprawne rozwiązanie testu wiedzy
o wojennej Warszawie w ciągu 45 min. Do następnego etapu zakwalifikują się
uczniowie z najlepszymi wynikami z części pierwszej. Etap II polega na
skonstruowaniu przez uczestnika konkursu pracy pisemnej, której celem jest
stworzenie historii alternatywnej na temat: „Jak potoczyłyby się dalsze losy Polski i
Polaków, gdyby nie doszło do upadku powstania warszawskiego?” (max. objętość
rozważań historycznych – format A4). Czas trwania tej części konkursu – 45 min.
2. W czasie trwania konkursu uczeń jest zobowiązany do samodzielnej pracy,
niezakłócania przebiegu konkursu, nieopuszczania wyznaczonego mu w sali miejsca,
niekorzystania z żadnych niedozwolonych materiałów i pomocy multimedialnej.
3. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową naruszenia przez ucznia
zasad Regulaminu Konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego
pracę i nakazuje opuszczenie sali.
4.Zwycięzcą konkursu czyli zdobywcą I miejsca zostaje uczeń, który zdobędzie
największą ilość punktów spośród wszystkich uczestników konkursu za test i pracę
pisemną. Komisja konkursowa przyzna również II i III miejsce.
7. Tryb odwoławczy
a) odwołania dotyczące formalnego przebiegu konkursu wnosi się w terminie 2 dni
roboczych od dnia ogłoszenia wyników,
b) odwołanie rozpatruje się do 14 listopada 2019 r.
c) uczestnicy oraz ich rodzice i opiekunowie mają prawo wglądu do ocenianych prac,
bez możliwości ich kopiowania
d) odwołania wniesione z naruszeniem regulaminu nie będą rozpatrywane
8. Uwagi końcowe
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizator nie zapewnia jednak transportu na miejsce konkursu ani zwrotu
kosztów przejazdu dla ucznia i opiekuna.

