
 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego  

w odzyskanie niepodległości 

 

dla uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 

prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, 

poz. 125, z późn.zm.).  

 

Zasady ogólne 

§ 1 

1. Konkurs historyczny  Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego 

w odzyskanie niepodległości przeprowadza Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Kraków 

Śródmieście w Krakowie, z siedzibą przy ul. Karmelickiej 32, 31 - 131 Kraków, zwany w dalszej 

części Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków - Śródmieście w Krakowie.  

2. Współorganizatorem konkursu są: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polskie Towarzystwo 

Historyczne Oddział w Krakowie, Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego przy 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela ZNP, Centrum 

Macierz Polonii 

§ 2 

1. Temat konkursu: Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego  

w odzyskanie niepodległości 

2. Cele konkursu:  

a) Popularyzowanie i promowanie historii Ojczystej wśród uczniów szkół gimnazjalnych  

w odniesieniu do bohaterskich postaw środowiska nauczycielskiego; 

b) Upamiętnienie i uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 

c) Kształtowanie postaw patriotyzmu oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego; 

d) Rozwijanie i doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, rozwijanie umiejętności 

czerpania wiedzy o czasach minionych z różnych źródeł wiedzy; 

e) Rozwijanie wśród uczniów krytycznego dokonywania analizy, syntezy i oceny wydarzeń 

historycznych;  

f) Promowanie uczniów zdolnych, zainteresowanych historią i dziejami Ojczystymi; 

 



§ 3 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych 

gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu z terenu województwa małopolskiego, zwanych 

dalej uczniami, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.  

Do pierwszego etapu konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń.  

 

§ 4 

1. Finaliści otrzymują zaświadczenia od organizatora konkursu na podstawie których dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych mogą przyznać dodatkowe punkty rekrutacyjne. Zaświadczenia są ważne na 

terenie całego kraju.  

2. Uprawnienia finalistów i laureatów konkursu określają obowiązujące przepisy prawa  

(Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 11 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 i 

2019/20120 Dz. U 2017 poz. 586§ 6 ust.1 pkt.5.) 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody:  

a) za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – nagrody ufundowane przez  Związek 

 Nauczycielstwa Polskiego w postaci sprzętu elektronicznego 

b) za kolejne, do dwudziestego miejsca albumy i publikacje 

 

§ 5 

1. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Oddziału 

Kraków - Śródmieście Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

2. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest  Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Kraków - 

Śródmieście w Krakowie przy ul. Karmelickiej 32, 31-131 Kraków; 

 

§ 6 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę 

internetową: www.krakow-srodmiescie.znp.edu.pl w zakładce: konkurs historyczny. 

 

Przebieg Konkursu 

§ 7 

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:  

a) szkolnym – w formie testu;  

b)  wojewódzkim – w formie ustnej prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych;  

2. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa załącznik nr 1 do Regulaminu.  

3. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. 

Organizatorzy konkursu umożliwiają udział w konkursie uczniom niepełnosprawnym na podstawie 

przedłożonego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz uczniom przewlekle chorym na 

podstawie zaświadczenia lekarskiego, w warunkach i formach dostosowanych do ich potrzeb.  

4. W przypadku, gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, etap szkolny konkursu nie jest 

organizowany, Dyrektor szkoły powinien umożliwić uczniowi udział w konkursie w innej szkole,  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. W takim przypadku opiekę nad uczniem sprawuje 

oddelegowany przez dyrektora nauczyciel szkoły macierzystej.  

5. Szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do 

Regulaminu i przesłanie go w terminie określonym w harmonogramie przebiegu konkursu na adres: 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Kraków - Śródmieście  w Krakowie, ul. Karmelicka 32, 

31-131 Kraków, z dopiskiem – konkurs  Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład 

nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości.  



6. W etapie wojewódzkim może wziąć udział nie więcej niż 3 uczestników z każdej szkoły, którzy 

uzyskali największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych pod warunkiem, że otrzymali oni nie 

mniej niż 20 z 50 punktów możliwych do uzyskania; 

7. Tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który przystąpił do etapu wojewódzkiego i zdobył co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w etapie wojewódzkim.  

8. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 20 uczniów spośród finalistów, którzy uzyskali największą 

liczbę punktów w etapie wojewódzkim, a także ci, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów, jaką 

uzyskał dwudziesty finalista.  

 

§ 8 

Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze 

szkoły, który: 

1.  Powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli,  

w tym nauczyciel historii;  

2. Uzyskuje zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów 

konkursu danych osobowych uczniów oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się  

z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do 

Regulaminu;  

3. Zapewnia opiekę uczniom uczestniczącym w etapie szkolnym w innej szkole, jeżeli w szkole, którą 

kieruje nie jest organizowany etap szkolny konkursu;  

4. Przekazuje komisji konkursowej przesłane przez organizatora arkusze z zadaniami. Arkusze  

z zadaniami zostaną przesłane na bezpieczny adres mailowy szkoły podany w karcie zgłoszenia szkoły  

do konkursu, nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem etapu szkolnego konkursu.  

5. Odpowiada za zachowanie tajemnicy oraz nieujawnianie treści zadań konkursowych i schematów 

oceniania zadań przez osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania etapu szkolnego;  

6. Zorganizowanie i przeprowadzenie o godzinie 12.00 etapu szkolnego konkursu w warunkach 

zapewniających samodzielną pracę uczniów bez korzystania z pomocy naukowych;  

7. Umożliwia dokonanie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom i opiekunom naukowym, zgodnie  

z harmonogramem przebiegu konkursu, na zasadach określonych w Regulaminie.  

8.  Przyjmuje pisemne zastrzeżenia, dotyczące sprawdzania i oceniania prac przez szkolną komisję 

konkursową i przekazuje je do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia wraz z pracami, których one 

dotyczą (siedziba zespołu: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Krakowie, ul. Karmelicka 

32, 31-131 Kraków, z dopiskiem – konkurs  Sprawa Polska podczas I wojny światowej i wkład 

nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości);  

9.  Przekazuje do komisji wojewódzkiej:  

a) prace 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższy wynik w szkole w celu ich weryfikacji; 

b) protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku, zgodnie z wzorem 

 protokołu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu,  

c) wersję elektroniczną protokołu na adres e-mail: krakow-srodmiescie@znp.edu.pl zgodnie  

 z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu,  

10. Przestrzega, określonych w harmonogramie konkursu, terminów przekazywania prac uczniów  

i protokołów;  

11. Prowadzi dokumentację konkursu;  

12. Zabezpiecza i przechowuje pozostałe prace uczniów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem 

akt dla szkół i placówek oświatowych.  

 

 

 



§ 9 

Organizacja etapu wojewódzkiego konkursu 

1. Kwalifikacji do etapu wojewódzkiego dokonuje komisja wojewódzka na podstawie danych 

przekazanych z komisji szkolnych oraz protokołu przekazanego przez zespół rozpatrujący 

zastrzeżenia.  

2. Przewodniczący komisji wojewódzkiej ogłasza wyniki punktowe na stronie internetowej 

www.krakow-srodmiescie.znp.edu.pl w zakładce konkurs historyczny. Wyniki punktowe uczestników 

etapu szkolnego będą udostępniane indywidualnie na prośbę samych zainteresowanych drogą 

elektroniczną przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej.  

3. Uczestnik etapu wojewódzkiego konkursu przygotowuje prezentację multimedialną, która powinna:  

a) mieć twórczy charakter;  

b) opierać się na wspomnieniach, zapiskach, pamiętnikach zawierających informacje o udziale 

 i wkładzie nauczycieli polskich w czyn odzyskania i odbudowy Państwa Polskiego;  

c) zawierać bibliografię z podaniem źródeł;  

d) liczyć nie mniej niż 15 slajdów; 

4. Opiekun naukowy lub autor przesyła prezentację na płycie CD do siedziby etapu wojewódzkiego, 

zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu na dwa tygodnie przed terminem etapu 

wojewódzkiego 

5. Etap wojewódzki przeprowadzany jest w formie ustnej.  

6. Uczestnik etapu wojewódzkiego konkursu:  

a) w czasie nie dłuższym niż 10 minut, ustnie prezentuje swoją prezentację – uzasadnia wybór 

 tematu, przedstawia treść i zakres pracy, wnioski, dokonuje analizy i oceny zebranego 

 materiału źródłowego;  

b) odpowiada na pytania dotyczące jego pracy i zakresu materiału wyznaczonego przez zakres 

 tematyczny konkursu; 

7. Przedmiotem oceny komisji są wyłącznie prezentacja i udzielone przez uczestnika odpowiedzi. 

8. Wypowiedź oceniana jest wg kryteriów stanowiących załącznik 6 do Regulaminu  

9. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego odpowiada przewodniczący komisji wojewódzkiej 

powołanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego  

10. Do zadań przewodniczącego komisji wojewódzkiej należy:  

a) czuwanie nad stroną merytoryczną konkursu, współpraca z autorami i recenzentami zadań 

 konkursowych;  

b) koordynowanie prac zespołu rozpatrującego zastrzeżenia,  

c) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu,  

d)ogłoszenie na stronie internetowej www.krakow-srodmiescie@znp.edu.pl w zakładce 

 konkurs listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego oraz listy laureatów. 

 Wyniki punktowe uczestników etapu szkolnego i wojewódzkiego będą udostępniane 

 indywidualnie na prośbę samego zainteresowanego,  

e)  przygotowanie zaświadczeń dla finalistów i laureatów;  

f) przygotowanie podziękowań dla nauczycieli pracujących w komisjach i listów 

 gratulacyjnych dla opiekunów naukowych przygotowujących laureatów konkursu;  

g) zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu,  

h) udzielanie odpowiedzi uczestnikom konkursu, ich rodzicom na pytanie kierowane drogą 

 elektroniczną na temat liczby punktów uzyskanych przez uczestnika w etapie wojewódzkim. 

 Pytanie kierowane drogą elektroniczną na adres: www.krakow-srodmiescie@znp.edu.pl, musi 

 zawierać wskazanie: osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), adres (kod pocztowy, 

 miejscowość, ulica, numer domu), przedmiot sprawy (pytanie o liczbę punktów uzyskaną 

 przez ucznia wymienionego z imienia i nazwiska);  



i) sporządzenie protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego zgodnie z wzorem stanowiącym 

 załącznik nr 5 do Regulaminu;  

j) sporządzenie sprawozdania z przebiegu konkursu;  

11. zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt 

dla szkół i placówek oświatowych.  

 

 

§ 10 

Zasady sprawdzania i oceniania pracy pisemnej oraz wypowiedzi ustnej 

1. Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły – członków komisji 

szkolnej - zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematem oceniania.  

2. Na etapie wojewódzkim wypowiedź ucznia oceniana jest niezależnie przez trzech członków komisji 

wojewódzkiej – zgodnie z ustalonymi kryteriami. 

§ 11 

Zasady udostępniania do wglądu ocenionych prac uczestników 

1. Uczestnicy, ich rodzice i opiekunowie naukowi po etapie szkolnym konkursu mają prawo wglądu 

do ocenionych prac, w terminie określonym w harmonogramie konkursu stanowiącym załącznik nr 1 

do Regulaminu;  

2. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji na czas 

nie dłuższy niż 15 minut;  

3. O miejscu i szczegółowym terminie udostępniania prac do wglądu decydują odpowiednio komisje 

szkolne. Obowiązkiem przewodniczących odpowiednich komisji jest poinformowanie o tym 

uczestników.  

 

 

§ 12 

1. Zastrzeżenie - dotyczące sprawdzania i oceniana pracy po etapie szkolnym konkursu, a po etapie 

wojewódzkim dotyczące jego organizacji i przebiegu - mogą wnieść wyłącznie rodzice uczestnika 

konkursu.  

2. Zastrzeżenie można wnieść także w wersji elektronicznej na adres e-mail:  

www.krakow-srodmiescie@znp.edu.pl 

Pismo zawierające zastrzeżenie musi zawierać wskazanie:  

osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica,  

numer domu), przedmiot sprawy. Zastrzeżenie nie zawierające tych informacji lub  

wniesione przez inne osoby pozostanie bez rozpatrzenia. Zastrzeżenie należy wnieść do zespołu 

rozpatrującego zastrzeżenia:  

a) po etapie szkolnym - za pośrednictwem dyrektora szkoły, rozstrzygnięcie tego zespołu  

 jest ostateczne;  

b) po etapie wojewódzkim - za pośrednictwem przewodniczącego komisji wojewódzkiej,  

rozstrzygnięcie tego zespołu jest ostateczne.  

3. Zespół rozpatrujący zastrzeżenia powołuje Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kraków - 

Śródmieście w Krakowie, ul. Karmelicka 32, 31-131 Kraków 

4. Siedzibą zespołu rozpatrującego zastrzeżenia jest Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział 

Kraków - Śródmieście w Krakowie, ul. Karmelicka 32, 31-131 Kraków 

5. Zastrzeżenie należy wnosić w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 

Regulaminu (decyduje data wpływu). Zastrzeżenie dostarczone po terminie pozostanie bez 

rozpatrzenia.  

6. Zastrzeżenia będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wpływu.  



7. Zespół rozpatrujący zastrzeżenia sporządza protokół zawierający uzasadnienia przyjętych ustaleń.  

8. Pisemne odpowiedzi na złożone zastrzeżenia są sporządzane i wysyłane zainteresowanym  

w terminie 14 dni od rozpatrzenia.  

 

§ 13 

1. Zakres wymaganej wiedzy:  

 a) Etap szkolny - Obowiązuje zakres wiedzy określony w podstawie programowej dla 

 przedmiotu historia dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w zakresie problematyki 

 sprawy polskiej w latach 1914-1918 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

 kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977  

 z późn. zm.) Uzupełnienie stanowi zakres wiedzy z literatury podanej do poszczególnych 

 etapów konkursu. 

b) Etap wojewódzki - Obowiązuje zakres wiedzy określony w podstawie programowej dla 

przedmiotu historia dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w zakresie problematyki 

sprawy polskiej w latach 1914-1918 – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977  

z późn. zm.) Uzupełnienie stanowi zakres wiedzy z literatury podanej do poszczególnych 

etapów konkursu.  

 

 

2. Wykaz literatury i źródeł dla uczestników konkursu:  

 

a) Etap szkolny  

1) Szkolne podręczniki do nauczania historii dopuszczone do użytku uchwałą Rady 

Pedagogicznej – zagadnienia obejmujące temat konkursu.  

2) Plik PDF z tablicami z wystawy zorganizowanej przez ZNP dostępne będą na stronie 

Oddziału ZNP Kraków -  Śródmieście: www.krakow-srodmiescie.znp.edu. 

3) Chwalba Andrzej, "Historia Polski 1795-1918", rozdział XV: "Pierwsza wojna światowa  

i wskrzeszenie Rzeczypospolitej Polskiej" 

 

b) Etap wojewódzki: 

Obowiązuje ta sama literatura z koniecznością jej rozszerzenie wedle uznania uczestnika.  

 

 

§ 14 

1. Prezentacje konkursowe przygotowywane na etapie wojewódzkim nie będą zwracane autorom.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych 

i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w całości - z zachowaniem zasad 

prawa autorskiego.  

3. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

 

 

 

 

 



Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 

Kraków - Śródmieście: www.krakow-srodmiescie@znp.edu.pl oraz na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.  

3. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają:  

Tomasz Wilczyński - przewodniczący projektu z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego 

(e - mail: twilczynski@znp.edu.pl tel. 667 - 771 - 145) 

Beata Bartusik - Waśniowska - koordynator projektu z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego 

(e - mail: b_wasniowska@vp.pl, tel. 667 - 771 - 262 ) 

Agnieszka Turoń - koordynator z ramienia Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela 

(e - mail: agnieszka.turon@op.pl, tel. 533 - 722 - 156) 

  

 

 

 


