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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989
w roku szkolnym 2011/2012

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13,
poz. 125 ze zmianami).
Zarządzenie Nr 34/11 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie
Polaków w latach 1914-1989 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012.

ZASADY OGÓLNE

§1
Konkurs organizowany jest przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z innymi
Kuratorami Oświaty. Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Armii Krajowej
w Londynie. Konkurs jest konkursem tematycznym.
§2
Konkurs przeprowadza Ogólnopolska Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty.
§3
1. Cele konkursu:
1) zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym
uwzględnieniem historii regionalnej;
2) poznawanie historii narodu i państwa poprzez przywrócenie naszej pamięci osób
nieznanych, mało znanych bądź zapomnianych które ze względu na swoją biografię
i wyznawane wartości mogą się stać kimś znaczącym w kształtowaniu postaw
uczniów i budowaniu ich toŜsamości;
3) poznawanie jednostkowych losów i poprzez to postrzeganie dramatycznej historii
najnowszej Polski jako bliŜszej i bliskiej;
4) rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych
w róŜnych źródłach;
5) kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych takich jak: wolność,
pluralizm, tolerancja, patriotyzm.

§4
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski oraz do uczniów szkół i szkolnych
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punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach
konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
zainteresowanych konkursem.
2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:
1) szkoły podstawowe;
2) gimnazja;
3) szkoły ponadgimnazjalne;
4) szkoły i szkolne punkty konsultacyjne.
3. Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.
4. Ustala się, Ŝe zadania komisji wojewódzkiej dla szkół i szkolnych punktów
konsultacyjnych pełni komisja wojewódzka w Krakowie – siedziba Kuratorium
Oświaty, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
§ 5
1.
2.
3.

W kaŜdej z kategorii konkursu zostaną wyłonieni laureaci i finaliści.
Laureaci i finaliści konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty
waŜne na terenie całego kraju.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty i Fundację Armii Krajowej w Londynie.

§ 6
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl oraz na stronie
internetowej właściwego Kuratorium Oświaty w odniesieniu do uczestników z danego
województwa.

PRZEBIEG KONKURSU
§7
1. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie w terminie do 31 grudnia 2011 r. poprzez:
1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu i przesłanie go do komisji wojewódzkiej - siedziba
wskazana przez właściwego kuratora oświaty;
2) lub wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie
internetowej właściwego Kuratorium Oświaty.
5. Szkoły i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,
urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
zgłaszają swój udział w konkursie do komisji wojewódzkiej w Krakowie - siedziba
Kuratorium Oświaty, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
2. Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez
dyrektora szkoły. W jej skład wchodzi co najmniej jeden nauczyciel historii
i nauczyciel języka polskiego.
3. Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela
(opiekuna naukowego) indywidualną pracę, która powinna:
1) być zatytułowana w sposób inny niŜ konkurs;
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

2) mieć twórczy charakter;
3) opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, dzienniki,
listy, dokumenty – równieŜ rodzinne, zdjęcia, zebrane relacje) i poprzez te źródła
opisywać losy Polaków w okresie 1914 -1989;
4) zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych;
5) nie przekraczać 15 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka 12, Times New
Roman); podana liczba stron dotyczy tylko tekstu;
6) zawierać metryczkę, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu).
Przygotowana praca moŜe mieć formę biografii, eseju, opowiadania, wywiadu itp. MoŜe
być wzbogacona o zdjęcia, dokumenty itp.
Prace napisane przez zespoły autorskie, zgłaszane wcześniej w innych konkursach,
opublikowane w całości lub w części przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane
z internetu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
Autor do 29 lutego 2012 r. przedkłada pracę szkolnej komisji (wydruk w formacie A-4
i zapis elektroniczny na płycie CD w formacie Word).
Komisja szkolna wyłania nie więcej niŜ 5 prac, które uzyskały największą liczbę punktów.
Decyzja komisji jest ostateczna.
Komisja szkolna przesyła do 14 marca 2012 r.:
a) do komisji wojewódzkiej - siedziba wskazana przez właściwego kuratora oświaty wyłonione prace wraz z protokołem z przebiegu eliminacji szkolnych, zgodnie
z wzorem (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu);
b) do Przewodniczącego komisji wojewódzkiej wersję elektroniczną protokołu na
adres e- mail podany przez właściwego kuratora oświaty.
c) Komisja wojewódzka do 30 marca 2012 r. na podstawie danych ze szkolnych komisji
konkursowych ogłasza na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty listę
uczestników etapu wojewódzkiego z danego województwa. Komisja wojewódzka
w Krakowie ogłasza takŜe listę uczestników ze szkół i szkolnych punktów
konsultacyjnych. Lista ta jest listą autorów nadesłanych prac.
Komisja szkolna prowadzi dokumentację konkursu i zabezpiecza prace uczniów
do 31 sierpnia 2012 r.

§8
1. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa powołana
przez właściwego kuratora oświaty.
2. Komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac wyłania w kaŜdej z kategorii nie więcej
niŜ 3, które uzyskały największą liczbę punktów. Decyzja komisji jest ostateczna.
3. Ponadto komisja wojewódzka w Krakowie spośród prac nadesłanych z danego kraju
ze szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych wyłania w kaŜdej z kategorii nie więcej
niŜ 3, które uzyskały największą liczbę punktów. Decyzja komisji jest ostateczna.
4. Komisja wojewódzka przesyła do 9 maja 2012 r.:
a) wyłonione prace wraz z protokołem z przebiegu eliminacji wojewódzkich, zgodnie
z wzorem (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) do komisji ogólnopolskiej –
siedziba Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
(30-003 Kraków, ul. Lubelska 23);
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b)

5.

6.
7.
8.

wersję elektroniczną protokołu do Przewodniczącej Komisji Ogólnopolskiej
(e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl ).
Komisja ogólnopolska do 18 maja 2012 r. na podstawie danych z wojewódzkich komisji
konkursowych ogłasza na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie
www.kuratorium.krakow.pl listę finalistów, tj. uczestników etapu ogólnopolskiego.
Komisja wojewódzka moŜe zorganizować uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego
konkursu.
O ewentualnej liczbie nagród dla uczestników eliminacji wojewódzkich decyduje właściwy
kurator oświaty.
Komisja wojewódzka prowadzi dokumentację konkursu i zabezpiecza prace uczniów
do 31 sierpnia 2012 r.

§9
1. Etap ogólnopolski organizuje i przeprowadza ogólnopolska komisja konkursowa
w dniu 2 czerwca 2012 r. w Krakowie.
2. Etap ogólnopolski w kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne przeprowadzany jest w formie ustnej.
3. Uczestnik etapu ogólnopolskiego:
1) mając do dyspozycji 10 minut, ustnie prezentuje swoją pracę - uzasadnia wybór
tematu i przedstawia: wnioski, sposób zbierania i opracowania materiału źródłowego,
wykorzystaną literaturę;
2) odpowiada na pytania dotyczące jego pracy.
4. Przedmiotem oceny komisji są prezentacja i udzielone przez uczestnika odpowiedzi.
Wypowiedź oceniana jest wg kryteriów stanowiących załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu.
5. Komisja ogólnopolska wyłania w kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne nie więcej niŜ dziesięciu laureatów konkursu, którzy
w postępowaniu na etapie ogólnopolskim (§ 9 ust. 3 i 4) uzyskali największą liczbę
punktów.
5a. Komisja ogólnopolska w kategorii szkoły i szkolne punkty konsultacyjne wyłania –
według uzyskanej liczby punktów - spośród autorów nadesłanych prac nie więcej
niŜ dziesięciu laureatów konkursu.
6. Decyzja komisji jest ostateczna.
7. Komisja ogólnopolska do 6 czerwca 2012 r. ogłasza listę laureatów na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl
8. Komisja ogólnopolska sporządza protokół z eliminacji ogólnopolskich zgodnie
z wzorem (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu) oraz przygotowuje sprawozdanie
z przebiegu konkursu dla Małopolskiego Kuratora Oświaty.
9. Komisja ogólnopolska organizuje w Krakowie uroczyste zakończenie konkursu
w dniu przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego, tj. 2 czerwca 2012 r.
10. Małopolski Kurator Oświaty pokrywa koszty noclegu uczestników i ich opiekunów
w Krakowie z 1 na 2 czerwca 2012 r.
11. Komisja ogólnopolska prowadzi dokumentację konkursu i zabezpiecza prace uczniów
do 31 sierpnia 2012 r.
§ 10
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Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac.
1) W etapie szkolnym praca ucznia jest oceniana przez nauczycieli szkoły.
2) W etapie wojewódzkim praca ucznia jest oceniana niezaleŜnie od siebie przez dwóch
członków komisji wojewódzkiej.
3) Praca ucznia oceniana jest w skali (0–6) według następujących kryteriów:
a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-6);
b) umiejętność dokonania analizy, syntezy i oceny (0-6);
c) posługiwanie się materiałem rzeczowym i źródłowym (0-6);
d) twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu (0-6);
e) kompozycja wypowiedzi i poprawność językowa (0-6).
4) W etapie ogólnopolskim wypowiedź ucznia oceniana jest przez członków komisji
ogólnopolskiej wg kryteriów stanowiących załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

1.
2.

3.

4.

§ 11
Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu
do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach
lub w całości - z zachowaniem praw autorskich.
Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych,
pod warunkiem, Ŝe w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: „Praca
została przygotowana i wykorzystana w ogólnopolskim konkursie tematycznym Losy
Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989 organizowanym przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty”.
Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.

§ 12
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej:
www.kuratorium.krakow.pl oraz na stronie internetowej właściwego Kuratorium
Oświaty.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.
Szczegółowych informacji udziela:
Anna Pawlikowska-Wójcicka st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
tel.: 12 / 630 36 11 e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Ogólnopolski Konkurs
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989
Wypełniając poniŜszy formularz proszę zwrócić uwagę na odrębne zgłaszanie kaŜdej ze szkół wchodzącej
w skład zespołu szkół.

Nazwa kategorii konkursu:
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoły i szkolne punkty
konsultacyjne
(proszę podkreślić właściwe)

Nazwa i numer szkoły

Adres szkoły

Telefon szkoły (z kierunkowym)
E-mail szkoły
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Imię i nazwisko szkolnego
koordynatora konkursu
Kontakt do koordynatora
(telefon, e-mail)

Akceptuję regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach
1914-1989
TAK
Oświadczenie
WyraŜam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, w celach promocyjnych
i informacyjnych Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 19141989, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiem, Ŝe przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz do ich
poprawienia, a takŜe ewentualnego usunięcia.

……………….

………………

(podpis koordynatora)

(podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989

METRYCZKA

PRACY

Kategoria pracy: szkoła podstawowa, gimnazjum, Województwo ..............................................
szkoła ponadgimnazjalna, szkoły i szkolne
/Państwo – w przypadku szkół i szkolnych
punkty konsultacyjne
punktów konsultacyjnych/
.............................................

proszę podkreślić właściwe

Tytuł pracy:

Imię i nazwisko autora pracy:

Nazwa, adres, telefon szkoły, klasa:

Imię i nazwisko opiekuna naukowego:

Telefon kontaktowy (e-mail) do opiekuna
naukowego:

Forma pracy: (np. biografia, esej, opowiadanie, wywiad itp.)

Oświadczam, Ŝe zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości
....................................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, Ŝe nie została zgłoszona do
innych konkursów o podobnej tematyce.

WyraŜam zgodę na umieszczenie danych osobowych ............................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) w bazie danych Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. WyraŜam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyŜej.

WyraŜam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej
publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

...........................................................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeŜeli autor jest niepełnoletni równieŜ podpis jego rodziców/opiekunów)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989

pieczątka szkoły

miejscowość,

data

Protokół z etapu szkolnego konkursu
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989
Pełna nazwa szkoły: ....................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Województwo /Państwo – w przypadku szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych/:................................
Powiat: ............................................................................................................................
Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: .....................
Uczniowie, których prace uzyskały największą liczbę punktów:

Lp. Nazwisko ucznia

Imię ucznia

Klasa

Liczba
uzyskanych
Suma
punktów wg kryteriów
punktów
§ 10 Regulaminu:

a

b

c

d

Imię i nazwisko
opiekuna
naukowego

e

1
2
3
4
5

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
Przewodniczący............................................................
Członkowie:
.............................................
.............................................
.............................................

Dyrektor szkoły ..............................................
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Załącznik nr 4 do Regulaminu
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989

pieczątka Kuratorium Oświaty

miejscowość,

data

Protokół z etapu wojewódzkiego konkursu
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989
Kategoria: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły i szkolne
punkty konsultacyjne – proszę podkreślić właściwe
Kuratorium Oświaty w ................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Województwo /Państwo – w przypadku szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych/:................................
Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach wojewódzkich: .............
Uczniowie, których prace uzyskały największą liczbę punktów:

Lp. Nazwisko ucznia

Imię ucznia

Nazwa i adres
szkoły

Liczba
uzyskanych
Suma
punktów wg kryteriów
punktów
§ 10 Regulaminu:

a

b

c

d

Imię i nazwisko
opiekuna
naukowego

e

1
2
3

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Proszę o podanie imion i nazwisk uczestników i ich opiekunów, którym naleŜy zarezerwować
nocleg w Krakowie z 1 na 2 czerwca 2012 r.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
Przewodniczący............................................................
Członkowie:
.............................................
.............................................
.............................................
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Załącznik nr 5 do Regulaminu
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989

pieczątka Kuratorium Oświaty

miejscowość,

data

Protokół z etapu ogólnopolskiego konkursu

Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989

Kategoria: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły i szkolne
punkty konsultacyjne – proszę podkreślić właściwe
Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach ogólnopolskich: ...............
Nazwisko
Lp. ucznia

Imię
ucznia

Liczba
uzyskanych
punktów

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Województwo
/Państwo

Imię
i nazwisko
opiekuna
naukowego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji Ogólnopolskiej
Przewodniczący............................................................
Członkowie:
............................................
............................................
............................................
............................................
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Załącznik nr 6 do Regulaminu
Losy Bliskich i losy Dalekich – Ŝycie Polaków w latach 1914 – 1989
Nie dotyczy kategorii: szkoły i szkolne punkty konsultacyjne
KRYTERIA I SKALA OCENY W ETAPIE OGÓLNOPOLSKIM

Prezentacja przez uczestnika swojej pracy konkursowej
Punktacja Uzyskana
liczba
punktów

OBSZAR OCENY
Uzasadnienie wyboru tematu

0-3

Przedstawienie wniosków
 poprawność interpretacji faktów: (0-3)
 umiejętność dokonania analizy, syntezy i oceny (wnioski
logicznie uporządkowane, nie pojawiają się nieuzasadnione
powtórzenia tych samych myśli, zagadnień, zachowana jest
odpowiednia argumentacja, wypowiedź spójna, trafnie
dobrany materiał): (0-5)
 samodzielność przemyśleń: (0-2)
 poprawne posługiwanie się terminologią historyczną: (0-2)

0-12

Przedstawienie sposobu zbierania i opracowania materiału
źródłowego

0-3

Przedstawienie wykorzystanej literatury

0-2

Suma punktów: 20
Odpowiedź uczestnika na pytania dotyczące jego pracy konkursowej
Pytanie nr 1
.......................................................................................................

0-3

Pytanie nr 2
.......................................................................................................

0-3

Pytanie nr 3
.......................................................................................................

0-3

Suma punktów: 9
Łączna liczba punktów: 29
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