
Regulamin
 XIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Poznaniu

 i Wielkopolsce
„Poznań w popkulturze”

1.  Organizatorem  Konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  20  im.  Stefana  Batorego
w Poznaniu, przy współudziale Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na
folklor”. 
2. Celem konkursu jest:

 popularyzowanie wiedzy o regionie i mieście rodzinnym,
 rozwijanie zainteresowania jego historią i tradycją,
 kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
 rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji materiału,
 kształtowanie umiejętności wspólnego działania w rodzinie,
 zacieśnianie więzi rodzinnych przez wspólne poszukiwanie materiału.

3.  Konkurs  pt.  „Poznań  w popkulturze”  adresowany  do  uczniów klas  4-8  szkół
podstawowych miasta Poznania.

4. Zgłoszenia do konkursu należy składać elektronicznie, w terminie do 31.12.2019 
na formularzu zgłoszeniowym - załącznik nr 1, na adres:
sp20.malgorzata.szymanowicz@gmail.com

5. Koordynatorem Konkursu z ramienia SP20 jest Małgorzata Szymanowicz.

6. Działania konkursowe będą przeprowadzone na dwóch poziomach edukacyjnych i w dwóch 
etapach

 Poziom klas 4-6
 Poziom klas 7-8 
 Etap szkolny 17.01-24.01.2020r.
 Etap międzyszkolny w szkole Organizatora, Os. Rzeczypospolitej 44, 

Poznań,25.02.2020r. dla obu poziomów klas.

Etap szkolny17.01-24.01.2020r.
1) Uczniowie otrzymują karty z pytaniami i zabierają je do domów. Każdy ma tydzień na

oddanie  wypełnionych  kart  nauczycielowi  historii.  Karta  musi  być  wypełniona  ręką
ucznia.  W  roku  szkolnym  2019/20  tematem  przewodnim  jest  kultura  popularna
w Poznaniu i Poznań jako temat w popkulturze po II wojnie światowej.

2) Karty z pytaniami do przeprowadzenia etapu szkolnego wraz z kluczem odpowiedzi,
zostaną przesłane przez Organizatora na adres mailowy podany w zgłoszeniu (załącznik
1) do 13.01.2020r. Koordynator szkolny powieli je w potrzebnej ilości.

3) Informacji można szukać w m.in. w Internecie, CIM, przewodnikach po mieście, IKS
4) Karty sprawdza nauczyciel historii lub osoba z nim współpracująca.
5) Uczniowie, którzy otrzymali minimum 60 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
16.02.2020r. na adres konkurs@dysank.pl      (załącznik 2).

mailto:konkurs@dysank.pl


Etap międzyszkolny (finałowy) dla poziomu klas 4—6                 25.02.2020r..
1) Spotkanie  finałowe  odbędzie  się  w  SP  nr  20.  (Os.  Rzeczypospolitej  44,  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.

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

4) Uroczyste podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 28.02.2020. 

Etap międzyszkolny (finałowy) dla poziomu klas 7-8        25.02.2020r.
1) Spotkanie  finałowe  odbędzie  się  w  SP  nr  20.  (Os.  Rzeczypospolitej  44,  Poznań).

O godzinie  rozpoczęcia  finału  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  w  momencie
przesyłania materiałów konkursowych do szkół.

2) W  formie  zabawowej  sprawdzana  będzie  wiedza  drużyny zgodnie  z  tematem
konkursu.

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

4) Uroczyste  podsumowanie  Konkursu  i  rozdanie  nagród  odbędzie  się  w  dniu
28.02.2020r.. 

7. Informacja o wynikach w zakresie: nazwa szkoły, ilość zdobytych punktów, miejsce oraz
uroczystość  wręczenia  nagród,  zostanie  umieszczona na  stronie  internetowej  Szkoły
Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu http://sp20.pl/

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym  i  zgodą  na
publikację wyników na stronie internetowej.

9. W  sytuacjach  nieujętych  w  niniejszym  regulaminie  decyzję  podejmuje  organizator
konkursu.

10. 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”).

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

http://sp20.pl/


Załącznik 1 
Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
W XIII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce

„60 punktów na 6 – Poznań w popkulturze”
1.  Przystąpienie  do  konkursu  jest  dobrowolne,  natomiast  podanie  ww.  danych  jest
niezbędne do udziału w konkursie.
2. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w konkursie.
3. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym
i ich zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza.

DANE SZKOŁY: 
Nazwa szkoły ........................…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………... 

ulica ……………………………………………….…………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy/ miasto ……………………………………………………………………………………...

Tel. ……………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..

POZIOM EDUKACYJNY W JAKIM SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ
KL.4-6

KL. 7-8 

NAZWISKO szkolnego koordynatora konkursu
……………………………………………………………………………………………………………………

 Telefon kontaktowy do nauczyciela …………………………………………………………………….

 Adres e-mail nauczyciela ………………………………………………………………………………….

 Miejscowość …………………………………………………………………………………………………..

 data ……………………………………….

Podpis opiekuna/osoby zgłaszającej



Załącznik 2
Wzór protokołu z etapu szkolnego

Dane adresowe szkoły
Imię i nazwisko szkolnego koordynatora

Protokół z eliminacji szkolnych
XIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce

„60 punktów na 6 – Poznań w popkulturze”

W konkursie w szkole wzięło udział ............uczniów z klas 4-6 

konkursie w szkole wzięło udział ............uczniów z klas 7-8  

Do finału komisja szkolna zakwalifikowała następujących uczniów klas 4-6:

- imię i nazwisko ………………………………….……….

- imię i nazwisko ……………………………………………

- imię i nazwisko ……………………………………………

Do finału komisja szkolna zakwalifikowała następujących uczniów klas 7-8 : 

- imię i nazwisko ………………………………….……….

- imię i nazwisko ……………………………………………

- imię i nazwisko ……………………………………………

Zgodnie z regulaminem szkoła zgłasza 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej.
Można wystawić drużyny w dwóch lub tylko w jednym poziomie.
Termin doręczenia niniejszego protokołu upływa 16.02.2020r..
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
Przesłanie danych do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym i  zgodą na
publikację wyników na stronie internetowej.
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