Regulamin
VI. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Najnowszej Historii Polski
Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności. Polska w latach 1980-2019
pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Przewodniczącego Zarządu
Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”

1.

Cele konkursu:







2.

przypomnienie najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które doprowadziły
do powstania suwerennego państwa polskiego,
upamiętnienie sylwetek wybitnych działaczy opozycyjnych, którzy wpłynęli na najnowsze
dzieje Polski,
kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości, tradycji naszego
narodu oraz losów, „małej Ojczyzny”,
pobudzenie refleksji na temat zagrożeń wynikających z totalitarnych form organizacji
państwa,
zachęcenie młodzieży do współzawodnictwa i samodzielnego zdobywania wiedzy,
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie do twórczego myślenia.

Zakres tematyczny konkursu:
wydarzenia związane z najnowszą historią Polski:






3.

rok 1980, geneza powstania i rejestracji NSZZ „Solidarność”,
stan wojenny i okres do 1988 r.,
rok 1989, w tym m.in. Okrągły Stół, ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”, wybory
parlamentarne,
znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce,
najważniejsze wydarzenia z lat 1990-2019 z życia politycznego i społecznego w Polsce,
w tym m.in. wejście Polski do NATO i do UE, przewodnictwo Polski w UE.

Organizatorzy konkursu:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,
Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ ,,Solidarność”,
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.

4.

Patronat:
Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy (wystąpiliśmy o patronat),
Pan Jacek Strączyński -Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.

5.

Uczestnicy konkursu:
konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego i myszkowskiego.

6.

Czas trwania konkursu
maj- czerwiec 2019 r.

7.

Terminarz konkursu:


ogłoszenie informacji o konkursie w szkołach - do 06.05.2019 r.



zgłoszenie szkół do konkursu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie SOD w zakładce Konkursy - VI. Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Najnowszej Historii Polski Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności.
Polska w latach 1980-2019 - do dnia 15.05.2019 r. Link do formularza rejestracyjnego
https://www.sod.edu.pl/konkus-solidarnosc
Etap I szkolny– za organizację etapu szkolnego odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa
powołana przez dyrektora szkoły. Zadaniem komisji jest ogłoszenie wśród uczniów szkoły
informacji o konkursie i przeprowadzenie etapu szkolnego. Test, który rozwiązywać będą
uczniowie, należy opracować we własnym zakresie. Do II etapu finałowego przechodzą trzy
osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych. Szkolna Komisja
Konkursowa do 22.05.2019 r. przesyła na adres Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
w Częstochowie zgłoszenie uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu (załącznik nr 1).
warsztaty w Izbie Pamięci (Klub ,,Solidarność”) w Zarządzie Regionu Częstochowskiego
NSZZ ,,Solidarność” ul. Łódzka 8/12. Koordynator konkursu skontaktuje się ze szkołami
uczestniczącymi w konkursie i przekaże dokładne informacje o warsztatach.
Etap II finałowy – rozwiązanie testu - 29.05.2019r. godz. 1200 w siedzibie Zarządu Regionu
Częstochowskiego NSZZ ,,Solidarność” ul. Łódzka 8/12
dokładne informacje o podsumowaniu konkursu wraz z zaproszeniem na uroczystość, zostaną
przekazane do nagrodzonych szkół pocztą elektroniczną.








8.

Przebieg konkursu:
konkurs wiedzy skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu zainteresowanie
młodych ludzi najnowszą historią Polski, a zwłaszcza wydarzeniami, w wyniku których doszło do
głębokich zmian politycznych i ustrojowych, a w rezultacie powstania suwerennego państwa
polskiego. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Powiatowa Komisja Konkursowa
powołana przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie. Materiały
informacyjne związane z konkursem opublikowane zostaną na stronie internetowej SOD.

Konkurs Wiedzy o Najnowszej Historii Polski Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności.
Polska w latach 1980-2019 składa się z dwóch etapów:


Etap szkolny – rozwiązanie w szkołach testu dla etapu I.
Za organizację etapu szkolnego odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa powołana
przez dyrektora szkoły. Zadaniem Komisji jest ogłoszenie wśród uczniów szkoły informacji
o konkursie i przeprowadzenie etapu szkolnego. Test, który rozwiązywać będą uczniowie,
należy opracować we własnym zakresie. Do II etapu finałowego - przechodzą trzy osoby, które
uzyskały najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych. Szkolna Komisja Konkursowa do
22.05.2019 r. przesyła do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia na adres: ul. Kosmowskiej 5,
42-224 Częstochowa listę uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego (załącznik nr 1)
oraz zgodę rodziców/opiekunów lub pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik 2).

W przypadku choroby zakwalifikowanego zawodnika lub innego zdarzenia losowego, istnieje
możliwość zmiany składu uczestników reprezentujących szkołę w II etapie.
Dla uczestników konkursu zorganizowane będą warsztaty w Izbie Pamięci (Klub
,,Solidarność”) w Częstochowie ul. Łódzka 8/12. Koordynator konkursu skontaktuje się ze
szkołami uczestniczącymi w konkursie i przekaże dokładne informacje o warsztatach.
 Etap II - finałowy– rozwiązanie testu dla etapu II odbędzie się 29 maja 2019 r. o godzinie
1200w siedzibie Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ ,,Solidarność”, ul. Łódzka 8/12
Powiatowa Komisja Konkursowa odpowiada za przeprowadzenie II. etapu konkursu
w regulaminowych warunkach, prowadzi dokumentację przebiegu zawodów, na którą składają się
prace pisemne uczniów oraz protokół.

9. Zasady przebiegu etapu finałowego:
a) etap międzyszkolny polega na samodzielnym wypełnieniu przez uczniów testu
opracowanego przez organizatorów,
b) czas trwania konkursu - 60 minut,
c) w przypadku stwierdzenia przez komisję niesamodzielnej pracy uczeń jest
dyskwalifikowany,
d) członkowie Powiatowej Komisji Konkursowej, po sprawdzeniu prac i ustaleniu liczby
punktów uzyskanych przez uczestników, wyłaniają trzech finalistów konkursu,
e) w przypadku, gdyby uczniowie uzyskali identyczną liczbę punktów, o zwycięstwie
w etapie finałowym zadecyduje większa liczba punktów zdobytych za rozwiązanie
trudniejszych zadań w teście. Za takie uważa się pytania od 15 do 20,
f) gdyby powyższa procedura nie wyłoniła trzech laureatów konkursu, Powiatowa
Komisja Konkursowa kwalifikuje do grona laureatów dodatkowe osoby,
g) głos przewodniczącego komisji jest rozstrzygający w wypadku wystąpienia wszelkiego
typu rozbieżności przy sprawdzaniu prac,
h) praca może zostać udostępniona do wglądu uczniowi i jego opiekunowi w obecności
przewodniczącego komisji i jednego z jej członków,
i) nie można kserować (kopiować) rozwiązanych przez uczestników prac ani dokonywać
porównań z testami rozwiązanymi przez innych uczniów.

10.

Wręczenie dyplomów i nagród

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości miejskich upamiętniających rocznicę
wyborów czerwcowych z 1989 r. Nauczyciele – opiekunowie uczniów oraz szkoły przez nich
reprezentowane otrzymają pamiątkowe dyplomy. O dokładnym terminie i miejscu uroczystości
Organizatorzy poinformują pocztą e-mail.

11.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody rodziców/opiekunów lub pełnoletniego
uczestnika konkursu na przetwarzanie następujących danych osobowych ucznia: imię, nazwisko,
wiek, nazwa szkoły i wizerunek. Ww. zgoda jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie.
3. Dane osobowe uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć na adres Administratora
danych zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu.

12.

Bibliografia

Uczniom przygotowującym się do konkursu, należy wskazać potrzebę dokładnego zapoznania się
z informacjami zawartymi w podręcznikach do historii, które dotyczą tematyki konkursu.
W bibliografii zamieszczono również wykaz książek i stron internetowych, które mogą być przydatne
w przygotowaniu się młodzieży do udziału w konkursie.


Literatura obowiązkowa:
Podręczniki do historii zgodne z podstawą programową z 27 sierpnia 2012 r., obejmujące zakres
tematyczny konkursu.
Roszkowski W., Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2009, s.360-482.
Nowakowska Majcher M., Opozycja w regionie częstochowskim 1981-1989,
Częstochowa 2009, s.148-161.



Literatura pomocnicza:
Chwalba A., III Rzeczypospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.
Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, Warszawa 1997.
Kamiński Ł., Waligóra G., Solidarność 1980-1989 . Tom VI, Warszawa 2010.
Majcherek J. A., Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej 1989-1999, Warszawa 1999.
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1991.
 Strony internetowe:
Europejskie Centrum Solidarności: www.ecs.gda.pl
Encyklopedia Solidarności: www.encyklopedia-solidarności.pl
Instytut Pamięci Narodowej: www.ipn.gov.pl
Muzeum Historii Polski w Warszawie: www.muzhp.pl
Portal na temat wydarzeń z 1989 r.: www.rok1989.pl
Ośrodek Karta w Warszawie: www.karta.org.pl

13. Skład Powiatowej Komisji Konkursowej
Przewodnicząca komisji
mgr Dorota Kawka – Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
Członkowie:
mgr Dorota Kaczmarek - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ
„Solidarność”
mgr Krzysztof Łudzik – V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
mgr Marek Nowacki – I Społeczne LO im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie
mgr Krzysztof Świerczyński – IX LO im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie
mgr Magdalena Witkowska – Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie
Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

14.

Informacje końcowe

W sprawach organizacyjnych konsultacji udziela koordynator projektu pani mgr Dorota Kawka doradca metodyczny SOD, e-mail: d.kawka@sod.edu.pl

Organizatorzy proszą o przestrzeganie terminów nadsyłania zgłoszeń oraz o kompletne wypełnienie
karty zgłoszenia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.
Życzymy powodzenia w zmaganiach konkursowych.
Organizatorzy

Załącznik nr 1 do regulaminu
VI. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Najnowszej Historii Polski
Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności. Polska w latach 1980-2019

Lista uczestników zakwalifikowanych do II. etapu finałowego
Nazwa szkoły:
Adres szkoły:

Telefon :
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia do konkursu

Podpis i pieczątka dyrektora szkoły:

Załącznik nr 2 do regulaminu
VI. Powiatowego Konkursu Wiedzy o Najnowszej Historii Polski
Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności. Polska w latach 1980-2019

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych…………………………………
(imię i nazwisko ucznia)
w celu organizacji i wzięcia udziału w VI. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Najnowszej
Historii Polski Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności. Polska w latach 1980-2019
organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
………………….………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, zwanym
danym RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa, e-mail: poczta@sod.edu.pl tel.: 34
362 51 05
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl
lub nr tel. 34 362 51 05 wew.107.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, art..6 ust. 1 lit. A RODO, w celu
organizacji i wzięcia udziału ucznia w VI. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Najnowszej
Historii Polski Od narodzin ,,Solidarności” do współczesności. Polska w latach 1980-2019
zgodnie z regulaminem konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału ucznia w konkursie.
Administrator danych

