Regulamin konkursu
„Stulecie powrotu części Górnego Śląska do Polski”
Wydarzeniem wpisującym się w obchody 100 - lecia powrotu części Górnego Śląska do Polski jest
Wojewódzki Konkurs Historyczny „Stulecie powrotu części Górnego Śląska do Polski” skierowany do
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego.
Do przeprowadzenia konkursu, którego organizatorem jest Województwo Śląskie
zaangażowany został Regionalny Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
Konkurs „Stulecie powrotu części Górnego Śląska do Polski” przebiegać będzie dwuetapowo:
Etap I – szkolny
Etap II – wojewódzki

Cele konkursu
Konkurs służyć ma:
• podtrzymywaniu i rozszerzaniu pamięci o powstaniach śląskich, plebiscycie i powrocie
części Górnego Śląska w pokoleniu młodych Polaków,
• kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich,
• wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”, ich
osiągnięć, kultury i ludzi,
• zachęcaniu uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
• tworzeniu możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Adresaci konkursu
Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z województwa śląskiego.

Regulamin konkursu
1. W etapie szkolnym konkursu udział biorą uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych na zasadzie dobrowolności. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje
dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona do dnia 24 października 2022 roku „online” na adres e-mailowy matyspaw73@gmail.com
2. Zestaw pytań i zadań konkursowych do etapu szkolnego zostanie przesłany na adres
e-mailowy szkoły w dniu 25 października 2022 r. między godziną 7.00 a 8.00. Dyrektor szkoły
organizuje powielenie arkuszy konkursowych w ilości równej liczbie uczestników
w warunkach zapewniających dochowanie tajności ww. arkuszy.

3. Za przeprowadzenie etapu szkolnego w dniu 25 października 2022 roku o godz. 11:00
odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa w liczbie dwóch osób, powołana przez dyrektora
szkoły. Etap szkolny konkursu trwa 45 minut.

4. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu, do dnia 28 października 2022 roku, Szkolna
Komisja Konkursowa przesyła:
- drogą elektroniczną na adres e-mail matyspaw73@gmail.com informacje o
zwycięzcach: (imię i nazwisko jednego uczestnika konkursu, który w etapie szkolnym
zdobył najwięcej punktów, liczbę punktów, liczbę uczestników etapu szkolnego konkursu
oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia).
- drogą elektroniczną na ten sam adres e-mail zeskanowanej pracy najlepszego ucznia.
Kwalifikacji do finału konkursu dokonuje Wojewódzka Komisja Konkursowa powoływana
przez Organizatora Konkursu. Decyduje ona o liczbie uczestników konkursu wojewódzkiego
na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których odbył się etap szkolny
konkursu. Do finału Konkursu zakwalifikuje się maksymalnie 80 uczniów z najlepszym
wynikiem. Szkoły o zakwalifikowaniu uczniów do etapu wojewódzkiego zostaną
powiadomione drogą elektroniczną.

5. Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 8 listopada 2022 roku o godz. 11:00
albo stacjonarnie w RODN "WOM" w Katowicach, albo zdalnie na portalu testportal.pl
w zależności od sytuacji epidemiologicznej. O ostatecznym rozwiązaniu szkoła zostanie
poinformowana na 5 dni przed finałem konkursu. Test etapu wojewódzkiego trwa 60 minut.
Po finale Wojewódzka Komisja Konkursowa sprawdzi testy i wyłoni laureatów wykazujących
się największą wiedzą z tematyki konkursowej. Sposób wręczenia nagród i dyplomów dla
laureatów, finalistów, szkół i nauczycieli przygotowujących uczniów zostaną podane
w osobnej wiadomości.

6. Wątpliwości występujące w realizacji Konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie,
rozstrzyga Wojewódzka Komisja Konkursowa.

7. Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej RODN
„WOM” w Katowicach.

8. Literatura zalecana do konkursu „Śladami powstań śląskich” będzie dostępna na stronie
internetowej RODN „WOM” Katowice (www.womkat.edu.pl).

Dodatkowe informacje o konkursie:
dr Paweł Matyszkiewicz
matyspaw73@gmail.com

