POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY – IV EDYCJA

IV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
Temat: "II wojna światowa na ziemiach polskich"

Konkurs organizowany w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej pod patronatem Józefa Tomala Starosty Powiatu Myślenickiego

I. Organizatorzy
1. Organizatorem powiatowego konkursu historycznego, zwanego dalej konkursem, jest I Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach
2. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach
3. Nad merytorycznym przygotowaniem i przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, zwana
dalej komisją powołana przez organizatora.

II. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu
myślenickiego.
2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczniów.
3. Szkoły we własnym zakresie decydują o formie i sposobie wyłonienia przedstawicieli do
konkursu powiatowego.
4. Zgłoszenia uczniów dokonuje nauczyciel lub inny wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły,
zwany dalej opiekunem
5. Opiekun przesyła kartę zgłoszenia drogą elektroniczną na adres kosciuszko.almalo@poczta.fm
do 15.11.2019, w temacie podając tekst „Powiatowy konkurs historyczny”
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do organizatora w dniu konkursu
oświadczeń rodziców o akceptacji regulaminu, zgody na uczestnictwo w konkursie,
opublikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) i wyników konkursu.

III. Cele konkursu
1. Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej przebiegu kampanii wrześniowej i sytuacji Polaków pod
okupacją.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Rozwijanie zainteresowań historią wśród młodzieży.

IV. Zakres tematyczny konkursu i literatura
Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia wynikające z podstawy programowej
dla szkół podstawowych.
1. Położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej.
2. Przebieg kampanii wrześniowej i przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków (obrona poczty w
Gdańsku, walki o Westerplatte, obrona wieży spadochronowej w Katowicach, bitwy pod Mokrą i
Wizną, obrona Warszawy, obrona Grodna, bitwa pod Kockiem).
3. Postacie związane z kampanią wrześniową - Ignacy Mościcki, Edward Rydz Śmigły, Józef Beck,
Stefan Starzyński, Franciszek Kleeberg, Władysław Raginis, Tadeusz Kutrzeba.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Założenia i metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce.
Przykłady zbrodni niemieckich i sowieckich (Palmiry, Katyń).
Przyczyny i rozmiary konfliktu polsko-ukraińskiego (rzeź wołyńska) na Kresach Wschodnich.
Polityczna i militarna działalność polskiego państwa podziemnego, w tym formy oporu wobec
okupantów.
Przyczyny i skutki wybuchu powstania warszawskiego.
Postawa aliantów i Związku Sowieckiego wobec powstania.
Okoliczności powstania i działalność rządu RP na wychodźstwie.
Działania polskich formacji na różnych frontach i obszarach toczącej się wojny.
Polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej.

Literatura i źródła:
1. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, „Poznać przeszłość. Wiek XX”, podręcznik do historii dla
szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy.
2. Podręcznik do historii dla klasy ósmej.
3. Zdjęcia i biogramy postaci, o których mowa w punkcie IV, podpunkt 3 dostępne na stronie
internetowej https://encyklopedia.pwn.pl/.

V. Przebieg konkursu
1. Konkurs odbędzie się w dniu 12.12.2019 w budynku I LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach o
godzinie 10.00.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przybycia z opiekunami do I LO w dniu konkursu do
godziny 9.30 na koszt własny. Muszą mieć ze sobą ważną legitymację szkolną oraz oświadczenie
rodziców o którym mówi punkt II.6 regulaminu.
3. Konkurs polega na wypełnieniu testu wiedzy z zakresu tematycznego konkursu przygotowanego
przez organizatora olimpiady.
4 Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest
niedozwolone. Podczas pisania obowiązuje również zakaz posiadania telefonu komórkowego.
5. Rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja
przeprowadzająca konkurs może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia
niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu
przeznaczonego na rozwiązanie testu.
6. Za rozwiązanie testu uczestnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Wszelkie poprawki będą
traktowane jako odpowiedzi błędne.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 16.12.2019 roku.
2. Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną poinformowani przez organizatora o miejscu i
terminie wręczenia dyplomów i nagród.
3. Laureatami konkursu zostaną maksymalnie trzy osoby.
4. Przewidywane są także wyróżnienia.
5. Decyzja komisji będzie ostateczna i potwierdzona protokołem.

VII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.
2. Informacje na temat konkursu będą zamieszone na stronie I LO w Myślenicach www.almalo.edu.pl
3. Załączniki:
1. Karta zgłoszenia do konkursu
2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
3. Zgoda nauczyciela- opiekuna

Załącznik nr 1 – Karta Zgłoszenia

Karta zgłoszenia
do
IV Powiatowego Konkursu Historycznego

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………
Adres szkoły: ……………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………….
Adres e-mail: ……………………………………………………………………
Dane uczniów (imię i nazwisko, klasa)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane nauczyciela- opiekuna
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………

.................................................
Nauczyciel/opiekun (podpis)

Załącznik nr 2-Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W IV POWIATOWYM KONKURSIE
HISTORYCZNYM I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU
Ja, niżej podpisany/a
……………………………...…………………………....…………………..,
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a
………………..…………………………………..……….…………………………
(adres)

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego
dziecka .......................................………………………...................................................................
(imię i nazwisko)
ucznia ..............................................................................................................................................
(nazwa szkoły)
w IV Powiatowym Konkursie Historycznym organizowanym przez I LO im. T. Kościuszki w
Myślenicach.
………………………………………………..
Podpis
2. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z jego
udziałem w IV Powiatowym Konkursie Historycznym organizowanym przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.

………………………………………………..
Podpis
b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki w Myślenicach imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście
finalistów lub laureatów.

………………………………………………..
Podpis

c) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczenie na stronie internetowej I Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach zdjęć, zawierających wizerunek
mojego dziecka, zarejestrowanych podczas uroczystego zakończenia konkursu.

………………………………………………..
Podpis
3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego
postanowienia.
………………………………………………..
Podpis

4. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
a) Administratorem danych osobowych mojego dziecka jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8.
b) Jego dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe
będą przechowywane przez okres realizacji konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie
internetowej organizatorów konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
c) Podstawą do przetwarzania danych osobowych mojego dziecka jest zgodna na przetwarzanie
danych osobowych.
d) Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
e) Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe mojego dziecka naruszono przepisy RODO, mam
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
f) podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla jego
zaangażowania w konkursie.

………………………………………………..
Podpis

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3-Zgoda nauczyciela-opiekuna
ZGODA NAUCZYCIELA- OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany/a
……………………………...…………………………....…………………..,
(imię i nazwisko)

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z
przeprowadzeniem IV Powiatowego Konkursu Historycznego organizowanego przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.

………………………………………………..
Podpis
b) wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na publikowanie na stronie internetowej I Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach mojego imienia i nazwiska oraz nazwy
szkoły, w której jestem zatrudniony na liście finalistów lub laureatów.

………………………………………………..
Podpis
c) wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na umieszczenie na stronie internetowej I Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach zdjęć, zawierających mój wizerunek
zarejestrowanych podczas uroczystego zakończenia konkursu.

………………………………………………..
Podpis
d) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8.
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe
będą przechowywane przez okres realizacji konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie
internetowej organizatorów konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgodna na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Mam prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub
ograniczenia ich przetwarzania.

5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego
zaangażowania w konkursie.

………………………………………………..
Podpis

*niepotrzebne skreślić

