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Regulamin I Międzyszkolnego Konkursu 
Królewscy Patroni Piątkowskich Osiedli 

2019/2020 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8  w Poznaniu. Patronat

honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak 

2. Celem konkursu jest:

• popularyzowanie wiedzy o  mieście rodzinnym,

• rozwijanie zainteresowania historią  Polski,

• kształtowanie poczucia własnej tożsamości,

• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji materiału

oraz pracy w zespole,

• zacieśnianie więzi z małą ojczyzną

3. Konkurs pt. „Królewscy Patroni Piątkowskich Osiedli” adresowany do uczniów klas 5-8

szkół podstawowych miasta Poznania . 

4. Zgłoszenia do konkursu należy składać elektronicznie, w terminie do 05.03.2020 r., na

formularzu zgłoszeniowym - załącznik nr 1, na adres: dkolodziejczyk@zsp8poznan.pl 

5. Koordynatorem Konkursu z ramienia ZS-P nr 8 jest Dariusz Kołodziejczyk,

 tel. 660-980-605 

6. Działania konkursowe będą przeprowadzone  w dwóch etapach

• Etap szkolny 12.03.2020r.

• Etap międzyszkolny 19.03.2020 r. w szkole Organizatora, Os. Bolesława Śmiałego

107, Poznań 

Etap szkolny: 

1) Uczniowie otrzymują karty z pytaniami testowymi i wypełniają je w ciągu 45 minut.

Wypełnione testy odbierają nauczyciele historii. 
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2) Karty z pytaniami do przeprowadzenia etapu szkolnego wraz z kluczem odpowiedzi,

zostaną przesłane przez Organizatora na adres mailowy podany w zgłoszeniu  do 04.03.2020r. 

Koordynator szkolny powieli je w potrzebnej ilości. 

3) Informacji na temat władców ( Bolesław Chrobry, Bolesław Śmiały, Jan III Sobieski,

Marysieńka, Stefan Batory, Władysław Jagiełło, Władysław Łokietek, Zygmunt Stary) można 

szukać w min. „Poczet królów i książąt Polski” Jolanty Bąk, ”Poczet królów i książąt Polski” 

Mariusza Trąby, Lecha Krzyżanowskiego, „Poczet królów i książąt Polski dla dzieci”, 

Władysława Bełzy , „Poczet królów i książąt Polski” Jana Matejki  oraz w Internecie. 

4) Karty sprawdza nauczyciel historii lub osoba z nim współpracująca.

5) Uczniowie, którzy otrzymali minimum 80 % punktów z oddanej karty otrzymają

cząstkową ocenę celującą z historii. 

6) Troje najlepszych uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w szkole, tworzy

zespół, który bierze udział w międzyszkolnym finale. W przypadku większej liczby uczniów z 

taką samą punktacją należy zrobić dogrywkę i wybrać 3 najlepszych. 

7) Protokół z eliminacji szkolnych należy przekazać drogą elektroniczną do dnia 15 marca

2020 r. na adres dkolodziejczyk@zsp8poznan.pl (załącznik 2). 

Etap międzyszkolny (finałowy) 19.03.2020r. 

1) Spotkanie finałowe odbędzie się 19.03.2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 (Os.

Bolesława Śmiałego 107, Poznań). O godzinie rozpoczęcia finału uczestnicy zostaną 

powiadomieni w momencie przesyłania materiałów konkursowych do szkół. 

2) Wszyscy uczestnicy finału będą się musieli wykazać umiejętnością czytania ze

zrozumieniem tekstu historycznego, by na jego podstawie wykonać w zespole zadania np. 

zredagować list, napisać opowiadanie, dialog, uzupełnić rysunek; złożyć obraz z części, 

wykonać pracę plastyczną itp. 

3) Finaliści otrzymują pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody oraz tytuł „Znawca historii

władców Polski”. 

4) Następnie odbędzie się uroczyste podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród.

5) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz

zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym i zgodą na publikację 
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wyników na stronie internetowej. 

7. W sytuacjach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator

konkursu. 

8. 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 z późn. zm.); 

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 

(określane jako „RODO”). 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania prac konkursowych.




