
 
  

 
 „MOJA SZKOŁA – JEJ HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY” 

 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO WIEDZY O SZKOLE 

DLA UCZNIÓW KLAS 1-8 SP W PIERZCHNICY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020. 

ORGANIZOWANEGO W RAMACH UROCZYSTOŚCI „200-LECIA SZKOŁY W PIERZCHNICY”. 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy. 

Adresaci: 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy 

Cele konkursu: 
 
1. Upamiętnienie Jubileuszu 200-lecia istnienia szkoły w Pierzchnicy, 
2. pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań uczniów historią szkoły,  
3. pogłębianie i umocnienie postaw patriotycznych, moralnych  wśród uczniów, 
4. podejmowanie różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, 
5. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 
 

Jury 

 Komisję konkursową powołuje organizator. 

  Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.  

Zasady konkursu 

 konkurs będzie miał formę testu z pytaniami zamkniętymi. 

 Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej,  na dwóch poziomach: poziom I – klasa 

I- III szkoły podstawowej, poziom II – klasa IV- VIII szkoły podstawowej, 

 Czas rozwiązywania testu – do 45 minut. 

 Uczniowie udzielają pisemnej odpowiedzi  zgodnie z zamieszczoną instrukcją. 

 Osoby konsultujące się w czasie przeprowadzania konkursu z innymi, korzystające  

z niedozwolonych pomocy lub wykonujące pracę z pomocą innych, będą zdyskwalifikowane. 

 Test powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu. 

 Komisja Konkursowa wyłoni spośród piszących test uczestników konkursu po trzy osoby z 

każdego poziomu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji. 

Warunki uczestnictwa 



 Regulamin konkursu umieszczony został na:  

        -   stronie internetowej szkoły:  

Można go również otrzymać od  nauczycielki historii, uczącej w szkole lub wychowawcy.  

Terminy 

  Konkurs zostanie przeprowadzony w pierwszym tygodniu grudnia 2019 roku. Dokładny termin 

zostanie podany uczestnikom z tygodniowym wyprzedzeniem.   

Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 
2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922). 
3. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie 
zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


