
REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO 

Drogi do wolności 1914-1935. 

Wkład Józefa Piłsudskiego w odzyskanie  niepodległości. 

 

§ 1 
Zagadnienia ogólne: 

1. Konkurs jest adresowany do klas 7 i 8 szkoły podstawowej z terenu miasta Siedlce. 

2. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu na każdym etapie wynosi 60 minut. Prace są kodowane. 

3. Zasady kodowania na etapie szkolnym określa szkoła macierzysta.  

4. Prace wypełniamy czarnym lub niebieskim długopisem. 

5. Dokumenty związane z konkursem: REGULAMIN, ZGŁOSZENIE, ZGODA RODZICÓW, będą 

umieszczone na stronie internetowej organizatora www.sp3.siedlce.pl, w zakładce KONKURS 

PATRIOTYCZNY. 

 

 

§ 2 
Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Tadeusza Kościuszki ul. Sekulska 10, 08-110 Siedlce 

2. Kontakt do organizatora: tel.( sekretariat) +48 25 794 34 31 
e-mail: sekretariat@sp3.siedlce.pl 
www.sp3.siedlce.pl 

3. Koordynatorem konkursu jest P. Anna Charczuk, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 3                    
z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, tel. 500 609 546 

4. W przeprowadzeniu konkursu współuczestniczą nauczyciele historii ze szkół podstawowych z terenu 
Miasta Siedlce. 

 

§ 3 
Patronat 

1. Organizator wystąpi do właściwych instytucji naukowych i samorządowych o objęcie konkursu 
patronatem naukowym oraz honorowym. 

 
§ 4 

Cele konkursu 
1. Uczczenie pamięci i działalności Polaków walczących o niepodległość. 
2. Rozwijanie zainteresowań historią Polski. 
3. Rozwijanie zainteresowań historią Polski oraz wpływu jednostki na historię kraju. 
4. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów. 
5. Promowanie wartości patriotycznych wśród uczniów, w tym elementów historii lokalnej. 
6. Rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń, dokonań i zaczenia postaci 

historycznych oraz dzieł ikonograficznych. 
7. Zachęcanie do samodzielnego wyszukiwania informacji. 
8. Poszerzanie wiedzy o wpływie wybitnych jednostek na  historię Polski oraz starania o odzyskanie 

niepodległości podejmowane przez Rodaków. 
9. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia. 
10. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i 

rozwiązywania problemów. 
11. Promowanie Miasta Siedlce jako jednostki przyjaznej młodzieży uzdolnionej i aktywnie wspierającej 

zainteresowania. 
12. Poszerzanie wiedzy o wpływie sytuacji i historii międzynarodowej na historię lokalną. 

 
§ 5 

I. Zasady konkursu 
1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: etap szkolny i etap powiatowy.  
2. Etap szkolny odbędzie się 20 marca 2020 o godz. 14.30. 
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3. Etap powiatowy odbędzie się 17 kwietnia 2020 o godz. 14.30. 
4. Dopuszczalne jest przeprowadzenie konkursu  w innym terminie, nie później jednak niż 25 marca 

2020 r. Szkolny organizator konkursu jest zobowiązany poinformować o tym koordynatora z SP nr 
3 celem przesłania arkusza konkursowego. 

 

 

II. Etap szkolny 

1. Warunkiem przystąpienia do etapu szkolnego jest pisemna, wypełniona zgoda rodzica. Za zgody 

rodziców odpowiedzialny jest szkolny organizator konkursu. Zgody należy pobrać ze strony 

internetowej organizatora – ZAŁĄCZNIK 2. 

2. Organizator przyjmuje zgłoszenia szkół  - ZAŁĄCZNIK 1 do konkursu w terminie do  18 marca 2020 

[e-mail, poczta, dostarczenie do sekretariatu organizatora]. 

3. Etap szkolny przeprowadzają szkoły w oparciu o arkusz konkursowy przesłany do szkół. W dniu 

konkursu o godz. 10.00 zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp3.siedlce.pl  plik 

z zadaniami konkursowymi (zakładka KONKURS PATRIOTYCZNY). Należy go pobrać ze strony       

i skopiować we własnym zakresie. Na etapie szkolnym nauczyciele historii przeprowadzają konkurs                     

w szkołach macierzystych oraz samodzielnie sprawdzają prace konkursowe. Klucz do sprawdzenia 

prac będzie opublikowany w terminie do 26 marca 2020 do godz. 14.00, w ten sam sposób, jak 

arkusz konkursowy. Komisja pobiera klucz ze strony Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach [w/w zakładka]. 

 

III. Kwalifikowanie do etapu powiatowego 

1. Do etapu powiatowego mogą przystąpić uczniowie, którzy uzyskali 80% poprawnych odpowiedzi. 

2. Po sprawdzeniu prac szkoła dostarcza [osobiście lub listownie] prace zwycięzców etapu szkolnego 

łącznie ze zgodami rodziców w terminie do 31 marca 2020 r. do sekretariatu SP nr 3,                            

z dopiskiem   V POWIATOWY KONKURS PATRIOTYCZNY oraz nazwą szkoły, w której odbył się 

konkurs. 

3. Jeżeli żaden z uczniów w danej szkole nie osiągnął wymaganych 80%, szkoła może wytypować 

maksymalnie 3 najlepsze prace uczestników etapu szkolnego. 

 

IV. Etap powiatowy 

1. Do etapu powiatowego wymagana jest pisemna zgoda rodzica [opiekuna], którą należy pobrać ze 

strony internetowej szkoły i dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu. 

2. Na etapie powiatowym pytania mogą mieć  również  formę pliku dźwiękowego  odtworzonego przez 

komisję z komputera. Etap  powiatowy odbędzie się  17  kwietnia 2020 r.),  godz. 14.30  w 

Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, ul. Sekulska 10. Uczestnicy 

przybywają na własny koszt. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu. 

3. Warunkiem dopuszczenia ucznia do etapu powiatowego jest okazanie legitymacji szkolnej. Uczniowi 

spóźnionemu do 15 min. nie przysługuje wydłużenie czasu pracy z arkuszem konkursowym o czas 

spóźnienia. Spóźnienie powyżej  15 min.  dyskwalifikuje uczestnika.  

4. Prace są kodowane w sposób określony przez organizatora. 

 

IV. Ogłaszanie wyników i wręczenie nagród 

1. Prace na etapie powiatowym sprawdza 3-osobowa komisja powołana spośród nauczycieli historii 

organizatora.  Prace uczniów nie podlegają zwrotom. 

2. Laureatami zostają trzej uczniowie z najlepszymi wynikami spośród uczestników konkursu,                                   

z  uzyskanym wynikiem powyżej 80%, przy czym wyznacza się wg otrzymanej liczby punktów 1, 2 

i 3 miejsce. Otrzymają oni nagrody rzeczowe i dyplomy. Wyniki zostaną opublikowane na stronie SP 

nr 3 w Siedlcach w zakładce KONKURS PATRIOTYCZNY w terminie do 24 kwietnia 2020 r. 

http://www.sp3.siedlce.pl/


3. Jeżeli spośród uczestników konkursu na etapie powiatowym nie będzie wyników powyżej 80%, 
komisja wybierze trzech uczestników z najwyższymi wynikami jako laureatów [dopuszczalne jest 
przyznanie miejsc ex aequo] oraz według progu punktowego przyzna wyróżnienia. 

4. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w SP nr 3. O terminie i godzinie szkoły zostaną 

poinformowane. 

 

 V. Dyskwalifikacja uczestnika 

1. Niezakodowana praca. 

2. Używanie korektora. 

3. Wypełnianie arkusza ołówkiem lub ścieralnym przyborem do pisania. 

4. Praca niesamodzielna. 

5. Spóźnienie powyżej 15 minut na etap powiatowy. 

6. Uczeń, który uzyskał 80% na etapie szkolnym, a nie stawił się na eliminacje powiatowe nie może 

wnosić roszczeń do etapu powiatowego. 

 
VI. Zakres tematyczny konkursu 

1. I wojna światowa i sprawa polska podczas I wojny światowej. 
2. Legiony Piłsudskiego, ich powstanie, szlak bojowy, kryzys przysięgowy i dalsze losy. 
3. Polskie oddziały wojskowe na frontach I wojny światowej. 
4. System wersalski i jego wpływ na powojenny kształt państwa polskiego. 
5. Kształtowanie się granic Polski po I wojnie światowej. 
6. Wojna polsko-bolszewicka, jej główne bitwy. 
7. Zaślubiny Polski z morzem. 
8. Traktat ryski, jego postanowienia i znaczenie. 
9. Kształtowanie się ustroju Polski-Konstytucja marcowa, nowela sierpniowa, Konstytucja kwietniowa. 
10. Reformy podjęte w latach 1918-35: rolna, walutowo-skarbowa, szkolna, budowa COP. 
11. Zamach majowy – jego przyczyny, przebieg, konsekwencje. 
12. Ojcowie niepodległości. 

 
VII. Umiejętności 

Uczeń:  
1. uwzględnia podstawową faktografię związaną z tematem  
2. pracuje z mapą historyczną, materiałem ikonograficznym oraz dźwiękowym. 
3. analizuje i interpretuje teksty źródłowe 
4. dostrzega związki przyczynowo – skutkowe 
5. ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną 
6. umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala 

kolejność wydarzeń 
 
 

§ 6 
 Klauzula o danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3                              

z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Sekulska 10, 08-110 Siedlce 

2. Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) oraz 

zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, 

ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawienia na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu 

oraz wydania nagród. 



5. Organizator konkursu nie odpowiada za niezawinioną utratę danych. 

 

§ 6 
Reklamacje 

1. Wszystkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy Konkursu winni 

zgłosić na piśmie w czasie jego trwania na adres Organizatora, jednak nie później niż 7 dni od 

ostatecznej daty wydania nagród. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone w 

późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, oraz dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji podpisane przez Uczestnika i Opiekuna. 

3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie 

poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i dostępny jest w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 3 oraz na stronie internetowej www.sp3.siedlce.pl Prawa i obowiązki 

Organizatorów i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.  

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Wszystkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą e-mailową na adres: 

sekretariat@sp3.siedlce.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że uprawnienia 

Uczestników Konkursu nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane.  

5. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: www.sp3.siedlce.pl 

6. Osoby które nie spełnią warunków Regulaminu lub podadzą nieprawdziwe dane zostają 

zdyskwalifikowane. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania nagrody z uwagi na brak 

kontaktu z Uczestnikiem Konkursu lub z innych powodów niezależnych od Organizatora. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne nagród rzeczowych. Wszelkie 

roszczenia związane z rękojmią lub gwarancją należy składać u producenta. 

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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