REGULAMIN
Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Literackiego
„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”
I. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie.
II. Patronat:
Prezydent Miasta Jaworzna – Paweł Silbert
III. Współorganizator:
Urząd Miejski w Jaworznie
IV. Koordynatorzy:
- mgr Joanna Zawada-Gulik - nauczyciel historii – SP 3,
- mgr Małgorzata Ciołczyk - nauczyciel języka polskiego – SP 3.
V. Cele konkursu:
• pogłębianie i umacnianie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych
i obywatelskich,
• propagowanie i utrwalanie wzorców zachowań młodego pokolenia
w trakcie uroczystości państwowych, religijnych i szkolnych,
• popularyzowanie święta państwowego 11 listopada,
• dbanie o kulturę języka,
• rozwijanie uzdolnień humanistycznych uczniów.
VI. Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
które mogą być reprezentowane tylko przez jednego ucznia.
VII. Forma konkursu:
Uczniowie ze zgłoszonych szkół będą wypełniać pisemnie test. Czas trwania 60 minut.
Proponowana literatura:
1. Szkolne podręczniki do nauczania historii i społeczeństwa i j. polskiego,
dopuszczone do użytku przez MEN na poziomie szkoły podstawowej.
2. Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” wyd. Nowa Era.
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VIII. Nagrody
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy.
Nauczyciele otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży
dokonkursu.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
Szczegółowych informacji udzielają:
Joanna Zawada-Gulik – tel. 668 477 054
Małgorzata Ciołczyk – tel. 604 546 695
IX. Termin i miejsce konkursu:
1. Uroczyste rozpoczęcie konkursu odbędzie się 25 października 2018r.
o godz. 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Jaworznie.
2. Opiekę nad uczniami w trakcie testu pełnić będzie 3-osobowy zespół
nadzorujący.
3. Wręczanie dyplomów dla uczestników konkursu odbędzie się
bezpośrednio po zmaganiach wiedzy.
X. Jury i ocena zadań konkursowych:
1. Organizatorzy powołają skład jury konkursu.
2. Decyzje komisji oceniającej są nieodwołalne.
3. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia
powyższego Regulaminu.
4. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Jaworznie.
XI. Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszeń uczniów do udziału w konkursie należy dokonać na Kartach
zgłoszeń (zał. nr 1 do regulaminu) i przesłać w formie elektronicznej na
adres
www.akademia_czarnoleska@interia.pllub
dostarczyć
do
sekretariatu szkoły do dnia 18 października 2018r.
2. Karta uczestnictwa do pobrania znajduje się również na stronie:
www.sp3.jaworzno.edu.pl(zakładka – Konkurs Historyczno-Literacki)
XII. Dodatkowe informacje:
1. Wręczenie dyplomów i podziękowań wszystkim uczestnikom konkursu
nastąpi w dniu 25 października w Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworznie,
bezpośrednio po zakończeniu konkursu.
2. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w dniu 26 października 2018r.
o godz.
14.00 na stronie
internetowej:www.akademia_czarnoleska@interia.pl(zakładka Aktualności)
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3. Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w 9 listopada 2018r. podczas
miejskich uroczystości związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
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