
REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

II Wojewódzki Konkurs Historyczny  

pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego” 

 

 I Organizator Konkursu 

1. Organizatorami Konkursu są Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności 

i Solidarności. 

 

II Cel Konkursu  

1. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią ojczyzny i swojego regionu. 

2. Budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. 

3. Zachęcenie do samodzielnego badania źródeł historycznych. 

4. Kształtowanie postaw patriotycznych w nawiązaniu do niepodległościowej tradycji naszego 

narodu. 

5. Upamiętnienie 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz pacyfikacji KWK 

„Wujek”. 

 

III Uczestnik Konkursu  

Uczestnikiem konkursu może być szkoła podstawowa z terenu województwa śląskiego, która 

nadesłała w  terminie do 9 grudnia 2022 r. na adres mailowy zsp7.konkurs@gmail.com zgłoszenie 

udziału w II Wojewódzkim Konkursie Historycznym (Załącznik nr 1), zwana dalej „Uczestnikiem”.  

 

IV Adresat Konkursu  

Adresatami konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, zwani dalej „Uczniami”, 

które zgłosiły swój udział w konkursie. Rodzice/opiekunowie Uczniów są zobowiązani do 

wypełnienia Oświadczenia (Załącznik nr 2).  

Oświadczenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie.  

 

V Tematyka i przebieg konkursu  

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach, z których każdy będzie typowym sprawdzianem 

wiedzy historycznej, polegającym na rozwiązaniu testu, składającego się z różnego typu zadań 

otwartych i zamkniętych, typu prawda – fałsz, uzupełnianiu luk, dokonywaniu wyborów, 

uzupełnianiu czy podpisywaniu ilustracji, itp. Na rozwiązanie testu uczeń będzie miał 60 minut. 

Przy czym pierwszy etap zorganizowany zostanie  w macierzystej szkole ucznia, a drugi w Szkole 

Podstawowej nr 5 w Katowicach. 

 

2. Organizacja I etapu szkolnego: 

Termin konkursu: 13 grudnia 2022 r. 

Organizatorzy konkursu przesyłają na podany w zgłoszeniu adres mailowy w terminie do 12 

grudnia 2022 r. wszystkie niezbędne do przeprowadzenia konkursu materiały (arkusze, zasady 

oceniania, wzór protokołu) 

Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję konkursową. 

Zadania szkolnych komisji konkursowych: 

a) Przed rozpoczęciem konkursu, przewodniczący szkolnej komisji konkursowej odbiera od 

dyrektora szkoły zamkniętą kopertę zawierającą arkusze konkursowe, przesłane przez Organizatora. 

b) Koperta z arkuszami konkursowymi otwierana jest w obecności uczniów – uczestników 

konkursu.  

c) Członkowie komisji opatrują arkusze konkursowe pieczątką szkoły. 

d) Szkolna komisja konkursowa ustala sposób kodowania prac uczestników. 

e) W trakcie trwania konkursu komisja czuwa nad właściwym jego przebiegiem, w tym nad 

samodzielnością pracy uczestników.  



f) Po zakończeniu konkursu przewodniczący komisji odbiera od dyrektora przykładowe 

rozwiązania zadań i schematy punktowania. Komisja sprawdza i ocenia prace uczestników. 

Następnie rozkodowuje prace uczestników poprzez zapisanie imienia i nazwiska ucznia na stronie 

tytułowej arkusza. Kolejno sporządza protokół z przebiegu konkursu i wraz z całą dokumentacją 

przekazuje dyrektorowi szkoły.  

 

3. Dyrektor przekazuje wyniki wraz z arkuszami uczniów w celu weryfikacji, przesyłając komplet 

dokumentów na następujący adres mailowy: zsp7.konkurs@gmail.com do godziny 15.00 tego 

samego dnia. 

Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatorów, na podstawie ilości zdobytych punktów 

wyłoni laureatów , którzy wezmą udział w drugim etapie konkursu. O zakwalifikowaniu się do 

drugiego etapu szkoły zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo do 15 grudnia 2022 r. do 

godziny 13.00.  

 

4. Drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach w dniu 21 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00.  

Prace pisemne oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

W trakcie sprawdzania prac uczestnicy wraz z opiekunami będą mogli zwiedzić wystawę Śląskiego 

Centrum Wolności i Solidarności, gdzie około godziny 13.00 zostaną ogłoszone wyniki oraz nastąpi 

uroczystość wręczenia dyplomów i nagród dla zwycięzców konkursu. 

 

5. W trakcie konkursu uczeń zobowiązany jest do samodzielnej pracy, zachowania spokoju 

i niezakłócania w żaden  sposób przebiegu konkursu oraz niekorzystania z niedozwolonych 

materiałów i środków łączności. 

 

6. Uczeń biorący udział w konkursie powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na 

podstawie podręczników do historii obowiązującymi w szkole podstawowej oraz materiałów 

dostępnych na następujących stronach internetowych: 

 

I etap konkursu: 
https://scwis.pl/wp-content/uploads/2021/11/stan_wojenny_wystawa_B1__ver2021-1.pdf 
 
https://scwis.pl/wp-content/uploads/2021/11/broszura_stan_wojenny_pdfonline.pdf 
 

II etap konkursu: 
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn/stan-wojenny-19811983 
 

Eseje historyczne zawarte w Zeszycie I: 

„Przygotowanie i wprowadzenie stanu wojennego”, autor: Michał Dzióbek (ŚCWiS), strony 48 – 

51 

„Cenzura i propaganda”, autor: Michał Miwa – Młot (IPN Katowice), strony 89 – 91 

„Opór społeczny w stanie wojennym”, autor: Karol Chwastek (ŚCWiS), strony: 109 – 111. 

 

7. Uczniowie zgłaszający się na drugi etap konkursu są zobowiązani posiadać przy sobie 

legitymację szkolną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które pozostaje w dokumentacji 

organizatorów. 

 

8. Uczniowie mogą wnieść do sali jedynie długopis i butelkę wody. Obowiązuje bezwzględny zakaz 

wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

9. Prace pisemne oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

 

10. Informacje na temat Konkursów: 

mailto:zsp7.konkurs@gmail.com
https://scwis.pl/wp-content/uploads/2021/11/broszura_stan_wojenny_pdfonline.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn/stan-wojenny-19811983


 

Magdalena Mamoń tel.: 503 036 392 w godz. 15.00. – 19.00, e-mail: m.mamon@sp5.katowice.pl; 

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach 

tel.: 32 252 1118 w godz. 08.00. – 15.00. 

 

11. Prace konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom i pozostają w posiadaniu Organizatora. 

 

12. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane przez 

Komisję Konkursową. 

 

13. Organizatorzy wystąpili o przyznanie Honorowego Patronatu Marszałka Województwa 

Śląskiego, Prezydenta Miasta, Kuratora Oświaty. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

 

 

                                                                                      …………………………………………..  

                                                                                                                           miejscowość, data  

 

 

 

 

Zgłoszenie udziału (prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI literami) w II Wojewódzkim 

Konkursie Historycznym pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.  

 

Nazwa i nr szkoły: …………………………...……………….…………………….………………… 

………………………...………………………….……………………………………….…………... 

Adres ……………………………………………………….……………….…………………………  

Adres mailowy szkoły …………………………………………..……………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………….....…………………………….. 

Szkolny Koordynator Konkursu ……………………………..…………………….…………………. 

Telefon Szkolnego Koordynatora …………………………..…………………………………………  

 

Lista Uczestników:  

 

 

L.p Imię i nazwisko Uczestnika Klasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Jednocześnie informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem i akceptujemy jego zasady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły  

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  

 

Oświadczenie Rodzica Ucznia (prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI literami) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

…......................................................................... ucznia/uczennicy klasy ….…............ 

Szkoły…………………………………………………………………………………………………. 

w II Wojewódzkim Konkursie Historycznym pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu 

wojennego” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności 

i Solidarności.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu II Wojewódzkiego Konkursu 

Historycznego pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego” i akceptuję jego 

warunki.  

 
Obowiązek informacyjny Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 z siedzibą przy ul. Gallusa 5, w Katowicach w 

skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach ul. 

Gallusa 5 oraz Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach ul. Ligocka 3 w świetle przepisów prawa 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa 

danych osobowych. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Katowicach 

jest Pan Tomasz Ptak, kontakt mailowy: iod@jednostki.cuw.katowice.pl Przepisy prawa nakładają na nas 

obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.): Państwa dane osobowe przetwarzane są w 

następujących celach: Podstawą prawną dla przetwarzania danych są przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO). 

Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) jest pobierana w celu przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub 

innych danych umieszczanych na stronach internetowych:  Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach, 

Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach w celu zaprezentowania osiągnięć uczestników II 

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”, 

publikacji wyników konkursu oraz dokumentacji zdjęciowej z przebiegu konkurs oraz udziału w 

podsumowaniach działań projektowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania 

konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi oświaty, a także z odrębnych przepisów 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67). Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka. Do zrealizowania wymienionych wyżej 

celów wymagamy danych, które pomogą nam zidentyfikować uczestników II Wojewódzkiego Konkursu 

Historycznego pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”. Nie pozyskujemy danych z 

innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar 

Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia). Mogą Państwo złożyć do nas 

wniosek, dotyczący danych osobowych, o: • dostęp do swoich danych, • sprostowanie danych, • ograniczenia 

przetwarzania • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo prawo wnieść 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. W każdej 

sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod adres mailowy: 

iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub korespondencję kierować na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7, 

ul. Gallusa 5, 40 – 594 Katowice. 

 

 

…………………………………                                                              ……………………………
 miejscowość, data                                                                                                                podpis rodzica 


