Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie
im. Komisji Edukacji Narodowej

Regulamin międzyszkolnego konkursu historycznego „Drogi do niepodległej”
1.

Zasady ogólne:

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI i VII Szkół Podstawowych z terenu
Dzielnicy X Swoszowice. Każda szkoła ma prawo zgłosić do konkursu jedną drużynę
składającą się z 4 uczniów. O składzie drużyny decydują nauczyciele opiekunowie
grupy.
2.
•

Cele konkursu:

Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

•
kształtowanie postawy patriotycznej poprzez kultywowanie rocznic ważnych
wydarzeń w życiu narodu oraz budzenie szacunku wobec symboli narodowych,
•
rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń i postaci
historycznych,
•
rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
•

kształtowanie postawy współpracy i odpowiedzialności,

•
rozwijanie zainteresowań historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki regionalnej.
1.

Zakres i tematyka konkursu :

1) Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej (Komisja Edukacji Narodowej, Szkoła
Rycerska Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, Konfederacja Barska )
2)

Powstanie Kościuszkowskie

3) Księstwo Warszawskie
4)

Królestwo Polskie i Powstanie Listopadowe

5) Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska
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6)

Powstanie styczniowe

7) Sprawa polska w czasie I wojny światowej (Kraków podczas I wojny światowej)
8) Ojcowie niepodległości - Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Józef
Piłsudski
Literatura :
•
Podręczniki szkolne na poziomie szkoły podstawowej do nauczania historii i
historii społeczeństwa dopuszczone do użytku przez MEN
•

Encyklopedia sławnych Polaków, opracowanie zbiorowe, wyd. Publicat 2005.

•
Atlas historyczny - mapy ilustrujące podział ziem polskich pod zaborami
i podczas I wojny światowej
•

http://arch.ipn.gov.pl/ftp/pamiec_ebooki/broszura_Pilsudski_internet.pdf

•

http://www.polska1918-89.pl/pdf/legiony-to-zolnierska-nuta,5268.pdf

•
Jan M. Małecki Historia Krakowa dla każdego rozdziały: „W przededniu wielkiej
wojny”, „W czasie wojny…” Wydawnictwo Literackie 2007.
•

Polskie powstania narodowe, Czajkowski Marcin, wyd. Bellona 2015.

Harmonogram Konkursu:
Ogłoszenie konkursu 9 kwietnia 2018 roku.
Zgłoszenia szkół do udziału w Konkursie przyjmowane będą do 15 maja 2017 r. pod
adresem e-mail: konkurshistoryczny@sp43-krakow.pl lub pocztą na adres
organizatora. Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112, 30-698 Kraków.
Szkoła zgłasza swój udział w turnieju poprzez wysłanie drogą mailową skanu KARTY
ZGŁOSZENIA opatrzonej pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora ( zał. 1 ) do regulaminu.
Etap międzyszkolny – finał - odbędzie się 7 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00
w Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie ul. Myślenicka 112. Przewidywane
zakończenie konkursu około godziny 13:00.
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2.

Sposób przeprowadzenia:

Etap międzyszkolny – finał Konkursu.
Finał konkursu ma formę otwartego turnieju przeprowadzonego na terenie Szkoły
Podstawowej nr 43 w Krakowie. Finał przeprowadzany jest przez komisję konkursową
powołaną przez organizatora konkursu.
1)
Każda drużyna przygotowuje plakat z logo promującym 100 – lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości. Format pracy A3, praca płaska, nie
w technice komputerowej. Ocena pracy plastycznej jest częścią składową oceny
końcowej drużyny. Prace plastyczne należy dostarczyć w dniu konkursu. Prace
należy na odwrocie opisać (nazwa szkoły, autorzy). Prace nie będą zwracane
uczestnikom, przechodzą na własność organizatora.
2)
Każda drużyna jest proszona o przygotowanie prezentacji uczestników
(ubiór, elementy wyglądu zgodne z tematem przewodnim turnieju – setną
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości). Prezentacja podlega ocenie.
3)
Uczestnicy przygotowują się do konkursu na podstawie podanej
literatury, konkurs będzie miał formę rywalizacji drużynowej. Zadania
konkursowe zostaną przygotowane przez organizatora.
4)
Opiekunowie w dniu konkursu dostarczają do organizatora oświadczenia
dotyczące wyrażenia zgody opiekunów na udział uczniów w konkursie ( zał. 2)
Po zmaganiach konkursowych komisja konkursowa ocenia prace uczniów i wyłania
3 zespoły, których członkowie otrzymali największą liczbę punktów.
1. Nagrody
Rozdanie nagród odbędzie w dniu konkursu, laureatami konkursu zostają członkowie
trzech drużyn, które uzyskają najwyższą ilość punktów po przeprowadzeniu wszystkich
konkurencji. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody.
2.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

SP 43 im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie – p. Agnieszka Smoleń-Zaborska,
p. Patrycja Kulka amsmolen.zaborska@gmail.com
Adres organizatora: SP nr 43 w Krakowie, Myślenicka 112, 12 6547331 wew. 21

