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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA PROGRAM EDUKACYJNY                       

Z ZAKRESU WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO,  

dotyczący 

Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Wybuchu 

Zwycięskiego  Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 

 

§1 

Postanowienia wstępne 
 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu na program edukacji 

regionalnej /ścieżki edukacyjnej/ „Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości oraz  Wybuchu Zwycięskiego  Powstania Wielkopolskiego 1918-

1919” (zwanego dalej Konkursem). 

2. Konkurs został ustanowiony przez Starostę Wągrowieckiego i Radę Programową, 

działającą przy Powiatowym Honorowym Komitecie Obchodów Setnej Rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Wybuchu Zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego 1918-19 , zwanych dalej organizatorami. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości oraz  wybuchu zwycięskiego  Powstania Wielkopolskiego 

1918-1919 

4. Koordynatorem Konkursu jest Powiatowy Honorowy Komitet Obchodów Setnej 

Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz  Wybuchu Zwycięskiego  

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

5. Organizacyjną obsługę Konkursu zapewnia Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. 

 

§2 

Cel Konkursu 

 
Cele Konkursu na „Program edukacji regionalnej /ścieżki edukacyjnej/: Setna Rocznica 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz  Wybuchu Zwycięskiego  Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919”  

1. rozwijanie zainteresowań historią Polski z uwzględnieniem problematyki regionalnej; 

2. poszerzanie wiedzy o okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodległości; 

3. kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstań oraz pamięci o losach 

powstańców; 



4. kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie wiedzy na temat osiągnięć uczestników powstań narodowych; 

5. rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów, inspirowanie 

młodzieży do badań i dokumentowania historii, tradycji i kultury regionu; 

6. rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń i postaci 

historycznych; 

7. rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

8. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli; 

9. integrowanie przedstawicieli różnych środowisk wokół wychowania patriotycznego  

 

 

§3 

Warunki Konkursu 
 

1. W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele zatrudnieni we wszystkich typach szkół  

i placówek oświatowych na terenie powiatu wągrowieckiego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Starostwie Powiatowym                

w Wągrowcu; ul. Kościuszki 15, w terminie do 25 października 2017r. Programu 

edukacji regionalnej: „Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

oraz  Wybuchu Zwycięskiego  Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.  

 

§4 

Tematyka i miejsce realizacji konkursu 

 
1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie rocznego programu edukacyjnego                     

z zakresu wychowania patriotycznego. Program powinien być własnym spojrzeniem 

autora na drogi powiatu wągrowieckiego i regionu Wielkopolski w dążeniu                     

do odzyskania niepodległości w 1918 r. Poszukiwanie śladów dążenia mieszkańców 

naszego regionu do  odzyskania niepodległości nie wyklucza szerszej przestrzeni 

geograficznej. 

2. Miejsce realizacji programu edukacyjnego to szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne             

i szkoły ponadgimnazjalne. 

 

 

 

§5 

Złożenie ofert konkursowych 

 
1. Oferta  powinna znajdować się w zamkniętej dużej kopercie. 

2.  Na kopercie prosimy zapisać dane adresata, tytuł programu, poziom edukacyjny                

np. Szkoła Podstawowa. Z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ!  

3. Duża koperta winna zawierać: pracę konkursową oraz małą kopertę z danymi szkoły 

według poziomu edukacyjnego, nazwiskami autorów, numerem kontaktowym.  

 

 

 



§6 

Zasady oceny prac konkursowych 

 
1. Przebieg konkursu ocenia Jury powołane przez Organizatorów. 

2. Decyzje Jury o wynikach i przyznaniu nagród są ostateczne i nie podlegają zmianom, 

protestom i weryfikacji. 

3. Formalne wymagania dotyczące struktury programu obejmują:  wstęp, tytuł programu, 

cel ogólny i cele szczegółowe, metody i formy pracy, planowane osiągnięcia ucznia 

po zrealizowaniu programu, procedury osiągania celów, treści edukacyjne                        

dla określonego  etapu edukacyjnego oraz sposoby ich realizacji, metody ewaluacji, 

bibliografię i źródła.  

4. Jury oceniać będzie aspekty programu konkursowego według następujących 

kryteriów: 

a. zawartość merytoryczna programu  

b. pomysłowość i nowatorstwo 

c. różnorodność form realizacji programu 

d. objęcie zakresem treści i działań obszaru powiatu wągrowieckiego i regionu 

Wielkopolski 

e. korelacja różnych działań wiedzy, sztuki, wysiłku ruchowego (np. rajd 

szlakiem ...)  

f. podkreślenie roli osób związanych z powiatem wągrowieckim i okolicami dla 

niepodległości 

g. dostosowanie programu do poziomu wiekowego uczniów szkół 

h. dbałość o  poprawność  zapisu programu:  

Program powinien być tak skonstruowany, aby jego cele i treści mogły być 

realizowane zarówno jako ścieżka edukacyjna (na lekcjach różnych 

przedmiotów), jak i na oddzielnych zajęciach poświęconych edukacji 

regionalnej /np. kółkach zainteresowań/ 

 

§7 

Wyniki oceny Jury i nagrody 

 
1. Ogłoszenia wyników nastąpi do 30 listopada 2017 roku.  

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

- szkoły podstawowe 

- szkoły ponadpodstawowe.  

W każdej kategorii Jury wyłoni I, II i III miejsce. 

3. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po zakończeniu 

prac Jury.  

4. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§10 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Przystępując do Konkursu autorzy programów wyrażają zgodę  

na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Powiatu Wągrowieckiego oraz 

w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.). 

 

§11 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.   

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich 

warunków określonych w Regulaminie. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady                

i warunki prowadzenia Konkursu.  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzje podejmują 

organizatorzy. 

5.  Od decyzji organizatorów nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 


