Regulamin szkolnego konkursu historycznego
„100 lat Niepodległej”
Prywatne Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek

1. Zasady ogólne:
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w
Warszawie.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów obu szkół, z wyjątkiem klas I SP i I LO
(zaangażowanych w ślubowanie).
Konkurs przeprowadzany jest w jednym etapie- szkolnym. Konkurs na etapie szkolnym
przeprowadzają komisje szkolne złożone z nauczycieli w składzie trzech osób, powołane przez Siostrę
Dyrektor.
2. Cele konkursu:
 Poznawanie ważnych wydarzeń z historii Polski.
 Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy i
tradycji.
 Rozbudzenie zainteresowań tematyką powstania listopadowego.
 Kształtowanie postaw szacunku wobec dziejów.
 Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 Uświadamianie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw i
mentalność kolejnych pokoleń oraz system ich wartości społecznych i etycznych.
3. Zakres i tematyka:

Konkurs obejmuje znajomość historii Polski i jej kultury, szczególnie w kontekście odzyskiwania
niepodległości w 1918 r.
Będzie on obejmował następujące części:




Przygotowanie i prezentacja stoiska dotyczącego wybranego regionu Polski
Konkurs plastyczny- komiks, plakat, gazeta z epoki
Konkurs artystyczny- recytacja, piosenka własna lub powszechnie znana, o tematyce
związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

4. Harmonogram Konkursu:
Ogłoszenie konkursu w obu szkołach nastąpi 25. IX 2018 r.
Etap szkolny w obu szkołach odbędzie się 24 października, zaś prezentacja stoisk- 9 listopada 2018 r.
5. Sposób przeprowadzenia:
 Poszczególne klasy losują wybrane regiony dawnej Polski do zaprezentowania na swoim
stoisku. Klasy mogą prezentować elementy tańca, potrawy, stroje, piosenki i inne
charakterystyczne elementy regionu. Jury konkursowe ocenia poprawność merytoryczną,
różnorodność, kreatywność i zaangażowanie. W tej części konkursu biorą udział klasy II, III,
IV, VII, VIII SP, II a i III b gimn, II LO.
Regiony:
Wileńszczyzna
Lwów
Łowicz
Kaszuby
Śląsk
Podhale
Kujawy
Kraków



Konkurs plastyczny- plakat, gazeta z epoki, komiks; prace ocenia komisja, w skład której
wchodzą nauczyciele uczący przedmiotów humanistycznych i artystycznych



Konkurs artystyczny (piosenka, wiersz)-utwory własne lub powszechnie znane
zaprezentowane indywidualnie lub w grupie (do 3 osób); uczestników przesłuchuje komisja,
w skład której wchodzą nauczyciele uczący przedmiotów humanistycznych i artystycznych

Najlepsze prace będą zaprezentowane na uroczystej szkolnej gali z okazji Dnia Nieodległości w dniu
9. XI 2018 r.

6. Nagrody
Dla zwycięzców etapu szkolnego w każdej ze szkół przewidziane są atrakcyjne nagrody.

