VI GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
pod hasłem
"Gmina Dębica - moja mała ojczyzna - przeszłość i teraźniejszość"
REGULAMIN KONKURSU
I Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wiedzy historycznej.
2. Zachęcanie do poznawania przeszłości swojej "małej ojczyzny".
3. Zachowanie pamięci o dokonaniach najważniejszych postaci związanych
z historią regionu.
4. Kształtowanie i umacnianie postaw patriotyzmu.
5. Rozwijanie

indywidualnych

uzdolnień

uczniów

i

promowanie

ponadprzeciętnej wiedzy.
6. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą
historyczną do lepszego zrozumienia współczesnych wydarzeń.
7. Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
8. Ćwiczenie umiejętności odczytywania i wykorzystywania różnych rodzajów
źródeł historycznych (map, diagramów, wykresów, tabel, dzieł sztuki) do
interpretacji faktów i ich oceny.
9. Przygotowanie uczniów do nauki przedmiotu w klasach programowo
wyższych oraz zaznajomienie uczniów z różnymi rodzajami wymagań.
10. Integracja szkół Gminy Dębica.
11. Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie.

II Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej
Stobierna 38
39-200 Dębica

III Udział w konkursie:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI Publicznych Szkół
Podstawowych z terenu Gminy Dębica.
2. Konkurs rozgrywany jest na zasadach turnieju drużynowego.
3. Szkoła może zgłosić jedną 2-osobową drużynę - reprezentację szkoły.
4. Konkurs rozgrywany będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie zadaniem
uczestników będzie rozwiązanie testu. Każdy uczestnik rozwiązuje test
indywidualnie, a następnie punkty uczniów danej szkoły sumują się. W
drugim etapie zadaniem uczniów będzie wykonanie pracy plastycznej
związanej z historią regionu. Każda drużyna wykonuje jedną pracę.
Następnie komisja konkursowa sumuje punkty otrzymane za rozwiązanie
testu i za prace plastyczne. Wygrywa ta drużyna, która uzyska najwyższą
liczbę punktów.

IV Bibliografia:
1. Ewa Gołąb, Artur Resler "Spacerkiem po Gminie Dębica" , Dębica 1997
2. „Dębica. Zarys dziejów miasta i regionu”, pod red. Józefa Buszki i Feliksa
Kiryka, Kraków 1995r., Strony: 259 - 293

V Termin i miejsce:
1. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 11 maja 2018r. roku drogą e-mail
stobierna38@wp.pl
Podstawowa

w

lub

faksem/pocztą

Stobiernej,

Stobierna

na

adres
38,

39-

Publiczna
200

Szkoła
Dębica,

tel./ fax 014 6817-423 według poniżej zamieszczonego wzoru.
2. Konkurs odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiernej w dniu
30.05.2018 r. o godz. 9.00

VI Nagrody i postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy konkursu, którym jury przyzna I, II i III miejsce otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe.

2. Uczestnicy otrzymują na miejscu arkusze papieru formatu A1 natomiast
sami przywożą ze sobą artykuły plastyczne( kredki, mazaki, farbki,
papier kolorowy itp.)
3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny pod opieką nauczyciela lub innego
pełnoletniego opiekuna.
4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
5. Placówki biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz.
926 z 2002r., z późn. zm.).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA !!!

Organizatorzy konkursu:
Edyta Tuszyńska – nauczyciel historii
Tomasz Świerczek- nauczyciel historii

Bożena Sztogrin- dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobiernej –

KARTA ZGŁOSZENIA
VI GMINNY KONKURS HISTORYCZNY
pod hasłem
"Gmina Dębica - moja mała ojczyzna - przeszłość i teraźniejszość"
30.05.2018 r. godz. 9.00
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