Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
w Szczecinie

Konkurs historyczny

Wokół symboli narodowych

Regulamin konkursu

I.

Organizatorzy
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

II.

Założenia ogólne

1. Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja wśród młodzieży znajomości
historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych.
2. Konkurs ma charakter cykliczny.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klasy 2-3 szkoły podstawowej.
4. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.
5. Konkurs ma charakter testu. W teście znajdują się pytania zamknięte z jedną poprawną
odpowiedzią oraz pytania otwarte. Zadania testowe zostaną przygotowane przez
organizatora. Ogólne zagadnienia znajdują się w załączniku nr 1.
6. Konkurs przeprowadzony jest jednocześnie we wszystkich szkołach 14 listopada
2018 r., o godz. 12.00. Czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut.
7. Na szkole spoczywa obowiązek zapewnienia uczestnikom odpowiednich warunków:
stolików na 1 osobę, wyodrębnionych sal, w których będzie odbywał się konkurs oraz
opiekunów.
8. Dyrektor szkoły, w której uczniowie zamierzają wziąć udział w konkursie powołuje
szkolnego koordynatora konkursu oraz komisję konkursową.
9. Szkolny koordynator konkursu jest odpowiedzialny za przebieg konkursu w swojej
szkole.
10. Komisja konkursowa składa się z trzech osób: dyrektora szkoły (lub jego zastępcy),
koordynatora oraz wyznaczonej przez dyrektora osoby.

III.

Przebieg konkursu

1. Termin zgłoszeń upływa 16 października 2018 r. Udział uczniów w konkursie
zgłaszają dyrektorzy szkół do organizatora w formie skanu na adres
maciej.frycz@ipn.gov.pl (formularz zgłoszenia: załącznik nr 2). Szkoła dokonująca
zgłoszenia zobowiązana jest również do przesłania listy nazwisk uczestników, w
dokumencie tekstowym (plik Word).
2. Szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczniów z każdej klasy (klasy 2-3 szkoły
podstawowej).
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3. Do zgłoszonej szkoły do dnia 14 listopada 2018 r. zostaną przesłane testy oraz materiały
niezbędne do prawidłowego przebiegu konkursu. Testy będą znajdować się w
zabezpieczonej kopercie, którą otworzy koordynator szkolny w dniu konkursu.
4. W zadaniach zamkniętych dołączone są trzy odpowiedzi oznaczone literami A, B i C, z
których tylko jedna jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany będzie
1 pkt. Nie będą przyznawane punkty ujemne.
5. W zadaniach otwartych uczeń będzie musiał wykonać czynność zawartą w poleceniu,
bądź udzielić krótkiej odpowiedzi.
6. Każdy uczestnik konkursu pozna treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym
otrzymaniu od koordynatora szkolnego. Rozwiązuje je samodzielnie.
7. W czasie trwania konkursu zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz
innych pomocy.
8. Komisja sprawdza prace konkursowe według klucza odpowiedzi wysłanego przez
organizatora (klucz odpowiedzi zostanie przesłany wraz z kartami testowymi).
9. Po zakończeniu konkursu Komisja wypełnia protokół przebiegu konkursu (załącznik nr
3) i odsyła do organizatora.
10. Protokół przebiegu konkursu należy przesłać drogą elektroniczną w formie skanu
(z podpisami członków Komisji) i edytowalnym pliku tekstowym Word (bez podpisów)
na adres mailowy: maciej.frycz@ipn.gov.pl do dnia 24 listopada 2018 r.
11. W przypadku nieczytelności przesłanych protokołów komisja zastrzega możliwość
oceny testu na 0 pkt.
12. Organizator może udostępnić wyniki konkursu z poszczególnych szkół drogą mailową
na prośbę koordynatora.
13. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymuje dyplom uczestnictwa. Dla
najlepszych uczestników, przewidziane są nagrody rzeczowe.
14. Koordynator szkolny ma obowiązek zgłosić organizatorowi fakt rezygnacji z udziału,
w konkursie zarówno szkoły jak i pojedynczych uczestników.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym
ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w Internecie na stronie internetowej IPN
(www.szczecin.ipn.gov.pl) oraz rozesłane zgłoszonym uczestnikom.
2. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
3. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty Komisji Konkursowej będą dostępne
na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (www.szczecin.ipn.gov.pl).
We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Maciejem
Fryczem (tel. (91) 312 94 12, e-mail: maciej.frycz@ipn.gov.pl).

