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REGULAMIN 
 

VIII POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 
 

„ZACHOWAĆ PAMIĘĆ” 
 

TEMAT KONKURSU NA ROK SZKOLNY 2017/2018:  
 

Moje dzieciństwo, na terenie powiatu otwockiego. 
Czasy wojenne i wczesny PRL. 

 
 
I.CELE KONKURSU   
     Celem konkursu jest: 

 zachowanie pamięci i popularyzowanie wśród młodego pokolenia wiedzy o ludziach 
żyjących w rejonie otwockim i/lub ich dorobku kulturowym 

 rozwijanie zainteresowań związanych z historią regionalną czasów  drugiej wojny 
światowej i PRL 

 krzewienie postaw patriotycznych 

 kształtowanie szacunku wobec historii regionu i jednostek, które  tworzyły historię, 
odkrywanie i poznawanie przez uczniów lokalnej historii: bohaterów, wydarzeń, 
miejsc związanych z  życiem publicznym, politycznym , naukowym, kulturalnym 

 propagowanie idei działań zespołowych 

 integracja dzieci i młodzieży szkół podstawowych powiatu otwockiego 

 kształtowanie umiejętności zdobywania różnych źródeł wiedzy i ich interpretacji.         
rozwijanie umiejętności krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji  
zawartych w różnych źródłach. 

 Kształtowanie dumy z bycia Polakiem oraz nawiązywanie międzypokoleniowej więzi 
młodzieży z pokoleniami przodków; 

 
II. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Łączniczek  Armii Krajowej 
w Józefowie. 
Współpraca: 
Starostwo Powiatowe w Otwocku, fundator nagród, Honorowy Patronat, Komisja 
Konkursowa 
Linia Otwocka, opieka medialna 
Józefów nad Świdrem, opieka medialna, komisja konkursowa 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Józefowie 
 
  III.UCZESTNICY 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas siódmych szkół  podstawowych i klas 
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gimnazjalnych w  szkołach podstawowych i wygaszanych gimnazjach powiatu otwockiego 
 
IV.PRZEDMIOT KONKURSU  
 

W konkursie oceniane będą PROJEKTY. Efektem końcowym projektu będzie 
prezentacja działań uczniów. Może mieć ona formę prezentacji multimedialnej, filmu, 
wystawy plastycznej lub fotograficznej. Forma prezentacji realizacji projektu jest 
dowolna i zależy od kreatywności i pomysłowości uczestników. W trakcie prezentacji 
należy przedstawić fakty wydarzenia, postaci utrwalone na fotografii, tło historyczne 
okresów czasu przywołanych w temacie przewodnim. 
 
V. ZASADY KONKURSU 
 

 Projekty powinny być realizowane zespołowo i w kilku etapach. 

 Eliminacje organizują szkoły w dogodnym dla nich terminie. W ich wyniku wyłaniają 
najlepszy zespół, który będzie je reprezentował w finale (możliwe jest  wyłonienie 2 
zespołów). 

 Do 15 maja 2018r. należy nadesłać listę uczestników i krótki opis działań podjętych 
w trakcie realizacji projektu oraz spis wykorzystanych źródeł (maksymalnie 2 strony 
A4). 

 Jeżeli projekt będzie miał wyłącznie formę pozatekstową do pracy powinien być 
dołączony pisemny komentarz do źródeł. 

 Finał konkursu odbędzie się  25  maja  2018r.  w Szkole Podstawowej nr.3 w 
Józefowie. 
 

 VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 

 Organizatorzy powołają komisję ekspertów, która przyzna nagrody i wyróżnienia. 
Nagrody I –III zostaną ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku. 
Wyróżnienia przez organizatora Szkołę Podstawową nr 3 im. Łączniczek Armii 
Krajowej w Józefowie. 
  

 W ocenie projektu komisja będzie brała pod uwagę zawartość merytoryczną, 
poprawność językową, właściwe stosowanie terminologii, kreatywność oraz 
estetykę wykonania pracy. 

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
. 

 VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
     Do 30 marca 2018 r. czekamy na KARTY ZGŁOSZEŃ do konkursu. Regulamin      
konkursu i karty zgłoszeń dostępne są  na stronie internetowej organizatora  
http://gimnazjum1.jozefow.pl/.  

 Przesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie      
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danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 października 1997 
o ochronie danych osobowych. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich 
osób trzecich przez uczestników konkursu. 

 Objęcie patronatem konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza 
wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy ,artystycznych i 
sportowych organizowanych przez kuratora i inne podmioty działające na terenie 
szkoły, które mogą być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. 
 

 
 
 
 

 


