Regulamin Konkursu historyczno-plastycznego „Drogi do niepodległości”
zorganizowanego w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

I. Cele konkursu
1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy
i tradycji.
3. Rozbudzenie zainteresowań przeszłością Polski.
4. Kształtowanie postaw szacunku wobec dziejów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
6. Poznawanie ważnych wydarzeń i wybitnych postaci z historii Polski.
II. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Konkursu są Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół im. Romualda
Traugutta, Urząd Miasta i Gminy w Siedliszczu, GOK w Siedliszczu.
2. Konkurs jest częścią obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza, Zespołu Szkół im.
Romualda Traugutta oraz społeczności lokalnej .
2. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
•
•
•
•
•

Klasy I-III SP - konkurs plastyczny pod hasłem „Polskie symbole narodowe”
Klasy IV-V SP - konkurs plastyczny pod hasłem ”Historia Polski w legendach”
Klasy VI-VII SP oraz II-III Gimnazjum - konkurs wiedzy historycznej pod hasłem „Drogi
Polaków do niepodległości”
Klasy I-III Liceum - konkurs wiedzy historycznej pod hasłem „Drogi Polaków do
niepodległości”
Dorośli - konkurs wiedzy historycznej pod hasłem „Drogi Polaków do niepodległości”

3. Uczestnicy konkursu w kategoriach I i II przygotowują prace plastyczne w formacie A4
z wykorzystaniem dowolnej techniki barwnej. W kategoriach III, IV i V odpowiadają na pytania
konkursowe dotyczące powstania listopadowego, powstania styczniowego oraz I wojny światowej,
analizują teksty źródłowe, interpretuje fragmenty tekstów literackich.
4. W Konkursie może uczestniczyć każdy, kto zgłosi, u Organizatorów, chęć udziału w terminie do 23
kwietnia 2018 r.

IV. Terminarz konkursu
1. Konkurs odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta i w Zespole Szkół im.
H. Sienkiewicza w dniu 27 kwietnia 2018 (piątek) w kategoriach młodzieży szkolnej
i 28 kwietnia 2018 (sobota) o godz. 9:00 w Bibliotece Publicznej dla kategorii osób
dorosłych.

V. Wyłanianie laureatów konkursu
1. Każdy uczestnik otrzyma do wypełnienia arkusz konkursowy.
2. Wypełnione arkusze zostaną poddane ocenie przez Jury konkursowe.
3. Trzy osoby, które otrzymają najwyższą łączną sumę punktów w każdej kategorii otrzymują tytuł
Laureata Konkursu Historycznego oraz nagrody ufundowane przez GOK.
4. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 3 maja 2018 r. podczas gminnych obchodów rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w amfiteatrze w Siedliszczu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Wypełnione arkusze konkursowe oraz prace plastyczne stają się własnością Organizatorów
Konkursu.

VII. Kontakt w sprawie zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie w kategorii osób dorosłych zs_siedliszcze@poczta.fm - Daniel Śliwiński, Wojciech Iwaniuk

VIII. Koordynatorzy konkursu:
Urszula Dziedzic, Joanna Żołnacz, Renata Boguszewska, Wojciech Iwaniuk, Daniel Śliwiński.

