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REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„II wojna światowa w powiecie proszowickim” 

 

 

I. Zasady ogólne: 

 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Historycznego II wojna światowa w powiecie 

proszowickim  zwanego dalej Konkursem jest Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w 

Proszowicach. 

2. Patronat Honorowy sprawuje Starostwo Powiatowe w Proszowicach. 

3. Konkurs przeprowadza Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu 

Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. 

4. Siedzibą Komisji jest Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego ul. 3 Maja 107, 32-100 

Proszowice. 

5. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane 

poprzez stronę internetową:   https://zsproszowice.edu.pl/pl/2230/0/konkursy.html 

 

II. Cele Konkursu: 

 

1. Rozbudzanie zainteresowań historycznych uczniów.  

2. Rozwijanie pasji badawczej i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz 

prezentowania rezultatów własnej pracy. 

3. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia. 

4. Rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej uczniów. 

5. Rozwijanie talentów literackich. 

6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

 

III. Uczestnictwo w Konkursie: 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych 

szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w powiecie proszowickim. 

2. Konkurs jest przeprowadzany: 

a) w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym; 

b) w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych; 

c) w trzech kategoriach prac: pisemnej, plastycznej, multimedialnej. 

3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

4. W Konkursie zostaną wyłonieni laureaci: miejsce I-III, którzy otrzymują dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe. 

5. Uczestnik Konkursu przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela  (opiekuna 

naukowego) pracę na wybrany temat: 

a) Wrzesień 1939 r. – Bitwa pod Proszowicami;  

b) W okupowanych Proszowicach; 

c) Ruch partyzancki „Ziemi Proszowickiej”; 

d) Wybitne postacie „Ziemi Proszowickiej” w czasie II wojny światowej; 

e) Miejsca upamiętniające wojnę; 

f) Ciekawostki wojenne 

oraz wybranej kategorii: 

a) pisemnej - np. biografia, opowiadanie, dziennik, wywiad i inne (maksymalnie 10 stron, 

wydruk komputerowy wraz z wersją elektroniczną tekstu – płyta CD), która może być 

wzbogacona o zdjęcia, dokumenty; 

https://zsproszowice.edu.pl/pl/2230/0/konkursy.html
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b) plastycznej – powinna być wykonana w formacie A-3 z zastosowaniem wybranej 

techniki: rysunek kredką, tuszem, węglem; malarstwo na papierze, collage (kolaż), 

witraż, wydzieranka (wykluczone stosowanie materiałów sypkich); 

c) multimedialnej - np. film dokumentalny - reportaż, wywiad ze świadkiem, audycja; 

reportaż radiowy i inne (nie więcej niż 20 minut, płyta DVD); prezentacja 

multimedialna z czynnym wykorzystaniem plików audio lub video dotyczących 

poruszanej tematyki (nie więcej niż 30 slajdów). 

6. Praca przygotowana przez uczestnika Konkursu powinna mieć twórczy charakter, opierać 

się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, fotografie, 

prasa, wywiady, nagrania, filmy), zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych. 

7. Praca konkursowa zgłaszana wcześniej w innych konkursach, skopiowana z Internetu 

oraz praca, która nie będzie spełniała kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie 

podlega ocenie. 

8. Do pracy powinna być dołączona: 

a) metryczka stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu; 

b) podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu (w przypadku, 

gdy autor pracy jest osobą niepełnoletnią) lub oświadczenia stanowiące załącznik 

nr 5 do regulaminu (w przypadku, gdy autorem pracy jest osoba pełnoletnia). 

 

IV. Harmonogram i przebieg Konkursu: 

 

 

Termin Wydarzenie 

 

do 15 listopada 2022 r. Planowana data ogłoszenia konkursu 

 

do 19 grudnia 2022 r. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez: wypełnienie formula-

rza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu i odesłanie  

go na adres mailowy: zsproszowice@interia.pl 

do 28 stycznia 2023 r. 

 
Autor przedkłada pracę szkolnej komisji. Komisję powołuje dyrektor 

szkoły. W jej skład wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, w tym na-

uczyciel historii/plastyki /informatyki w zależności od kategorii kon-

kursu. 

do 28 lutego 2023 r. Komisja szkolna: 

• wyłania – w każdej kategorii - nie więcej niż 5 prac, które 

uzyskały największą liczbę punktów, 

• przesyła te prace wraz z protokołem z eliminacji szkolnych 

(załącznik nr 2 do Regulaminu) do komisji powiatowej na 

adres: Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego ul. 3 Maja 107, 

32-100 Proszowice z dopiskiem Konkurs - II wojna światowa w 

powiecie proszowickim 

Rozstrzygnięcie komisji szkolnej jest ostateczne. 

do 24 marca 2023r. Komisja powiatowa: 

• spośród nadesłanych prac wyłania, w każdej kategorii po 3 

prace, które uzyskały największą liczbę punktów. Autorzy tych 

prac zostają laureatami Konkursu, 

• ma prawo przyznać wyróżnienia i nagrody dodatkowe, 

mailto:zsproszowice@interia.pl
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• publikuje listę laureatów oraz listę osób wyróżnionych  

na stronie internetowej: 

https://zsproszowice.edu.pl/pl/2230/0/konkursy.html 

Rozstrzygnięcie komisji powiatowej jest ostateczne. 

4 kwietnia 2023 r. • Uroczyste zakończenie i podsumowanie Konkursu połączone z 

wręczeniem nagród. Szczegółowa informacja zostanie podana w 

odrębnym komunikacie. 

 

 

V. Procedury oceniania prac: 

 

1. W etapie szkolnym praca ucznia jest oceniana przez nauczycieli szkoły – członków Komisji 

Szkolnej. 

2. W etapie powiatowym praca konkursowa jest oceniana przez Powiatową Komisję 

Konkursową. 

3. Praca pisemna jest oceniana według następujących kryteriów: 

a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-5); 

b) analiza i wykorzystanie zebranego materiału rzeczowego i źródłowego (0-5); 

c) twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu (0-5); 

d) kompozycja, język, styl (0-5). 

4. Praca plastyczna jest oceniana według następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematyką Konkursu (0-5); 

b) oryginalność interpretacji plastycznej tematu (0-5); 

c) poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi, 

przemyślane zastosowanie odpowiednich środków wyrazu artystycznego (0-5); 

d) ogólny wyraz artystyczny (0-5). 

5. Praca multimedialna jest oceniana według następujących kryteriów: 

a) wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-5); 

b) adekwatność zastosowanych form wyrazu - obraz, tekst, komentarz, muzyka, animacje – 

do przedstawianych treści (0-5); 

c) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji/ogólne wrażenie estetyczne (0-5); 

d) twórcze podejście do tematu (0-5); 

e) wykorzystanie różnorodnych źródeł (0-5). 

 

VI. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników Konkursu do celów 

edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich. 

2. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod 

warunkiem, że na pracy zamieszczą informację o następującej treści: Praca została 

przygotowana i wykorzystana w Powiatowym Konkursie Historycznym II wojna światowa w 

powiecie proszowickim, który został przeprowadzony przez Zespół Szkół im. Bartosza 

Głowackiego w Proszowicach. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

https://zsproszowice.edu.pl/pl/2230/0/konkursy.html
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w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 119 z 2016 r.). 

 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia 

podejmuje Organizator Konkursu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej: 

https://zsproszowice.edu.pl/pl/2230/0/konkursy.html 

3. Dokumentacja konkursowa jest przechowywana do 31 sierpnia 2023 r. 

  

https://zsproszowice.edu.pl/pl/2230/0/konkursy.html


5 

 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

....................................................................... 
                         (miejscowość, data) 

 

Zgłoszenie udziału szkoły 

 

Powiatowy  Konkurs Historyczny 

II wojna światowa w powiecie proszowickim 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

kategoria:  

uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej *; uczniowie szkoły ponadpodstawowej* 

forma pracy: pisemna / plastyczna / multimedialna*             (*proszę podkreślić właściwe) 

 

  

1. Powiat/gmina: ……………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa szkoły:  …………………………………………………………......……………………. 

3. Adres szkoły: 

• Miejscowość: ………………………………………………………………….…………. 

• ulica, numer:  …………………………………………………………..………………… 

• kod pocztowy, poczta: …………………………………………………………….……… 

• nr telefonu do szkoły: …………………………………………………………………….. 

• adres e-mail szkoły: ………………………………………………………...……………. 

4. Imię i nazwisko dyrektora: ………………………………………………………………………. 

5. Imię i nazwisko opiekuna naukowego: …………………………................................................. 

6. Kontakt do opiekuna naukowego (tel./ e-mail): ………………………………………………… 

7. Przewidywana liczba uczestników etapu szkolnego Konkursu:   ……………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  
 

 

pieczątka szkoły      …………………………………………. 

       (miejscowość, data) 

Protokół z etapu szkolnego 

 

Powiatowy Konkurs Historyczny 

II wojna światowa w powiecie proszowickim 

dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

(proszę wybrać właściwe) 

 

Powiat/Gmina: ........................................................................................................................... ...... 

Pełna nazwa szkoły:  .................................................................................................................. ...... 

Telefon, Adres .................................................................................................................................. 

Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: ......................................  

 

Uczniowie, których prace zostały przesłane do Komisji Powiatowej 

– kategoria: praca pisemna 

 

Lp Nazwisko ucznia Imię ucznia 

Liczba 

uzyskanych 

punktów   

Imię i nazwisko nauczyciela 

opiekuna naukowego 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

 

Uczniowie, których prace zostały przesłane do Komisji Powiatowej 

– kategoria: praca plastyczna 

 

Lp Nazwisko ucznia Imię ucznia 

Liczba 

uzyskanych 

punktów   

Imię i nazwisko nauczyciela 

opiekuna naukowego 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  
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Uczniowie, których prace zostały przesłane do Komisji Powiatowej 

– kategoria: praca multimedialna 

 

Lp Nazwisko ucznia Imię ucznia 

Liczba 

uzyskanych 

punktów   

Imię i nazwisko nauczyciela 

opiekuna naukowego 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

 

 

Ewentualne dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 

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

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

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

 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

Przewodniczący: .................................................                  ....................................................... 

 

Członkowie:  ......................................................                   ...................................................... 

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

 

 

Dyrektor szkoły ..............................................    
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  
 

M E T R Y C Z K A     P R A C Y  

 

Powiatowy Konkurs Historyczny 

II wojna światowa w powiecie proszowickim 

dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

Kategoria: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa 

                 praca pisemna,  praca plastyczna, praca multimedialna 

proszę podkreślić właściwe 

Tytuł pracy:  

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

 

 

 

Klasa  

Kontakt do autora pracy (tel., e-mail) 

 

 

 

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego 

 

 

 

Kontakt do opiekuna naukowego  (tel. e-mail) 

 

 

 

 

 

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

 (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna merytorycznego)  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu Powiatowego Konkursu Historycz-

nego II wojna światowa w powiecie proszowickim i akceptuję jego treść.  

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

(miejscowość, data)                            (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna merytorycznego)      

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81  ust. 1 

ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, 
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zarejestrowanym w związku z konkursem, w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach interne-

towych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora. 

 

 TAK  NIE 

 

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

(miejscowość, data)                           (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna merytorycznego)      
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu  

 

Imię i nazwisko dziecka 

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

Szkoła 

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

Klasa 

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

Nazwa pracy konkursowej 

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

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

Wyrażam zgodę na udział  ..........................................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

w   Powiatowym Konkursie Historycznym II wojna światowa w powiecie proszowickim 
 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z treścią regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego treść. 

 

................................................              ......................................................................................... 
(miejscowość, data)                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                            

 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka zgodnie z art. 81  ust. 1 

ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, 

zarejestrowanym w związku z konkursem, w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach interne-

towych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora. 

 TAK  NIE 

 

 

 ................................................              ............................................................... .......................... 
(miejscowość, data)                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                           
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu  

 

Szkoła 

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

Klasa 

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

Nazwa pracy konkursowej 

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

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

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu Powiatowego Konkursu Historycznego II 

wojna światowa w powiecie proszowickim 

 

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

(miejscowość, data)                                (czytelny podpis uczestnika)  

  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 81  ust. 1 

ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, 

zarejestrowanym w związku z konkursem, w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach interne-

towych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.  

 TAK  NIE 

 

 

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

(miejscowość, data)                                (czytelny podpis uczestnika)  
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Obowiązek informacyjny 

 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym II wojna światowa w powiecie proszowickim. 

b. publikacji wizerunku laureata w celu zamieszczenia relacji z gali wręczania nagród na stronach 

internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

organizatora, w przypadku wyrażenia zgody; 

c. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej na 

stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

organizatora, w przypadku wyrażenia zgody. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.   

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego, ul. 3 

Maja 107, 32-100 Proszowice.  Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i 

zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 

ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny 

na adres pocztowy placówki. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz 

podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do 

momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych 

profilach w mediach społecznościowych organizatora.   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, podpis) 

 

 

 

 


