
90 ROCZNICA POWSTANIA SZKÓŁ POLSKICH 

NA WARMII I MAZURACH 

 

REGULAMIN KONKURSU  POD HASŁEM: 

 

„Jak to w dawnej szkole bywało… ” 

PATRONAT (komisja konkursowa): 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 

  Muzeum Historyczne w Ełku 

GŁÓWNE CELE KONKURSU: 

 Upamiętnienie 90 rocznicy powstania szkół polskich na Warmii i Mazurach 

 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie wiedzy o historii Polski rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów; 

 propagowanie  projektu filmowego jako nowatorskiej metody pracy ucznia; 

 promowanie nowatorskich metod pracy z uczniem i tworzenia autorskich rozwiązań 

metodycznych w nauczaniu historii 

ADRESACI KONKURSU 

          I.   Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Udział w konkursie ma charakter zespołowy – zespół może liczyć do 3  uczniów danej 

szkoły/zespołu szkół. 

3. Każda szkoła/zespół szkół może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zespoły uczniów 

4. Każdy zespół musi mieć nauczyciela opiekuna. 

5. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przeniesienie praw 

do utworu na W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 



2. Efektem pracy każdego zespołu konkursowego ma być film  zgodny z wymaganiami 

technicznymi : 

o trwać maksymalnie do 10 minut, 

o mieć nagraną narrację lektora oraz ewentualną ścieżkę dźwiękową, 

o być zapisany w formatach avi, mp4, mpg, mov. 

3. Pracę należy dostarczyć pocztą lub osobiście  do sekretariatu W-M ODN w Olsztynie Filia 

w Olecku ul. Plac Wolności 2  19-400 Olecko do 30 września 2019 r.  

4. Przesyłka powinna zawierać:  

o płytę z filmem lub pendrive, z podanym tytułem filmu, dane o uczniach 

wchodzących w skład zespołu konkursowego, nazwę szkoły/zespołu i jej/jego dane 

teleadresowe oraz dane teleadresowe opiekuna zespołu konkursowego ( załącznik 

nr 1) 

5. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, brak zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uprawnia Realizatora do odrzucenia pracy konkursowej. 

6. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnej przyczyny 

pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez uczestników w 

toku konkursu.  

WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1. Komisja konkursowa będzie oceniać nadesłane prace wg następujących kryteriów:  

o zgodność z tematem  

o wartość merytoryczna, 

o oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu, 

o walory estetyczne pracy, 

o umiejętność wykorzystania TI. 

2. Realizator konkursu ogłosi listę laureatów na stronie W-M ODN w Olsztynie Filia w 

Olecku .Pula nagród wynosi 2000 zł 

3. Szkoły nagrodzonych zespołów zostaną odrębnie powiadomione pocztą elektroniczną na 

adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  

4. Gala laureatów konkursu odbędzie się w  Olsztynie w październiku 2019 

5. Komisja konkursowa może dodatkowo przyznać wyróżnienia. 

6. Decyzja Komisji konkursowej, związana z wyłonieniem laureatów konkursu, jest 

ostateczna.  

 

 SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA 

 

 Jacek Rutkowski - nauczyciel konsultant 

 W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku 

 

nr telefonu : 87 621 78 13 

mail: rutkowski@wmodn.olsztyn.pl 

 

 

 

 

mailto:rutkowski@wmodn.olsztyn.pl


Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  ZESPOŁU  UCZNIÓW 

 

DO UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM  KONKURSIE  

„JAK TO W DAWNEJ SZKOLE BYWAŁO…” 

 

Ja, niżej podpisana/y 

....................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby składającej Kartę zgłoszeniową) 

........................................................................................................................................ 

(adres szkoły ) 

Numer telefonu szkoły ........................................................................ 

e-mail szkoły ......................................................................................... 

zgłaszam prace następujących uczniów/a: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

do udziału w 

 WOJEWÓDZKIM  KONKURSIE HISTORYCZNYM  

„JAK TO W DAWNEJ SZKOLE BYWAŁO…” 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 

Oświadczam, że złożone prace/a nie naruszają/a praw osób trzecich i nie były/a zgłoszone/a w innym 

konkursie. 

.................................................................. 

Czytelny podpis osoby składającej Kartę 

 


