Regulamin VIII. Powiatowego Konkursu
Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej
I. Cele konkursu:
 zrozumienie i poszanowanie tradycji, dziedzictwa narodowego;
 promocja szkolnych izb pamięci, izb tradycji, izb regionalnych i kącików
historycznych; podkreślenie ich roli w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej
i kulturowej oraz edukacji patriotycznej;
 pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych
wydarzeniach z historii kraju i regionu;
 przybliżenie młodzieży sylwetek patronów szkół, do których uczęszczają;
 dostrzeżenie roli i znaczenia pamiątek przeszłości, ich prezentacja;
 rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcji i interpretacji źródeł historycznych
(pamiątki rodzinnej);
 dostrzeżenie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu,
kraju;
 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzanie twórczego
myślenia;
 wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
II. Zakres konkursu:
Konkurs będzie się rozgrywał w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich skierowana jest do
szkół, które jeszcze nie posiadają izb pamięci. Pragniemy zachęcić dzieci, młodzież,
nauczycieli, rodziców oraz wszystkie osoby wspierające szkołę do stworzenia w niej izby
lub kącika pamięci związanej z historią kraju, regionu lub historii szkoły i jej patrona.
Druga propozycja skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół, w których izby
pamięci już funkcjonują. Proponujemy intensyfikację działań dydaktycznych związanych
ze zbiorami zgromadzonymi w izbie pamięci. Zadaniem uczestników, pracujących pod
opieką swoich nauczycieli, jest odtworzenie historii dowolnego eksponatu wybranego ze
zbiorów izby (przeprowadzenie projektu badawczego dotyczącego wydarzeń
historycznych, mających wpływ na dzieje pamiątki i osób z nią związanych). Mamy
nadzieję, że udział w konkursie będzie dobrą okazją do mądrej i refleksyjnej realizacji
działań związanych z szeroko rozumianą edukacją regionalną.
III. Patronat konkursu:
Pan Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
IV. Organizatorzy konkursu:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
V. Uczestnicy konkursu:
szkoły wszystkich typów z terenu miasta Częstochowy
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VI. Czas trwania konkursu:
październik – grudzień 2019 r.
VII. Terminarz konkursu:
1. Ogłoszenie w szkołach informacji o konkursie – październik 2019 r.
2. Zgłoszenie szkoły – do 31.10.2019 r. Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu
elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: www.sod.edu.pl/izby-pamieci2019
3. Listopad 2019 r. – przygotowanie w szkołach izb czy kącików pamięci lub
przeprowadzenie projektu badawczego dotyczącego wybranego eksponatu;
4. Do 29.11.2019 r. – odesłanie przez szkoły sprawozdań dokumentujących wygląd
i zbiory stworzonej izby lub kącika pamięci;
5. Od 02.12.2019 r. – 06.12.2019 r. – ocena nadesłanych sprawozdań i wizyta
w wytypowanych szkołach; przesłanie plakatów;
6. Do 13.12.2019 r. – ocena plakatów oraz ustnej prezentacji dotyczącej opisywanego
eksponatu, przygotowanej przez zespoły projektowe – wyłonienie zwycięzców tej
kategorii. O dokładnym terminie prezentacji projektów szkoły zostaną powiadomione
telefonicznie.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zał. nr 1) Należy ją
dostarczyć do SOD do 29 listopada 2019 r. Brak zgody uniemożliwia udział
w konkursie.
VIII. Kolejne edycje konkursu przeprowadza się w danym roku szkolnym.
IX. Przebieg konkursu:
Konkurs będzie rozgrywany w dwóch kategoriach: izby nowo utworzone oraz historia
eksponatu historycznego ze zbiorów izb istniejących.
Kategoria I –„Budujemy szkolne izby pamięci narodowej”
1. Społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz wszystkie osoby
wspierające szkołę gromadzą pamiątki przeszłości i tworzą w szkole izbę (kącik)
pamięci, związaną z historią kraju, regionu lub historii szkoły i jej patrona.
2. Po zakończeniu podjętych działań, nauczyciel – opiekun izby, powinien sporządzić
sprawozdanie dotyczące podjętych działań. Sprawozdanie powinno zawierać:
a. określenie charakteru izby pamięci – izba pamięci narodowej, regionalna,
poświęcona patronowi szkoły, itp.
b. miejsce jej usytuowania w szkole
c. zawartość eksponatów
d. wykorzystanie dydaktyczne
e. dokumentacja zdjęciowa - max.5 zdjęć.
4. Sprawozdania powinny być dostarczone do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową. Prace ocenione zostaną przez komisję
konkursową w składzie określonym w regulaminie.
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5.Spośród przesłanych sprawozdań komisja konkursowa wyłoni trzy najciekawsze i uda
się osobiście do wytypowanych szkół w celu obejrzenia izb i wydania ostatecznej decyzji
rozstrzygającej konkurs.
6. Za prawidłowy przebieg całego turnieju odpowiedzialna jest Powiatowa Komisja
Konkursowa powołana przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia
w Częstochowie.
Kategoria II - ,,Historia w przedmiotach zaklęta”
1.Uczniowie spomiędzy eksponatów znajdujących się w zbiorach szkolnej izby pamięci
wybierają dowolny przedmiot (eksponat) i pracując w zespołach badawczych (max. 3 osoby
w jednym zespole) podejmują różnorakie działania mające na celu odtworzenie historii
wybranego eksponatu.
2. W swoich pracach zespoły badawcze powinny uwzględnić takie elementy jak:
a) ogólny opis wybranego eksponatu,
b) zdjęcia eksponatu z odpowiednim komentarzem,
c) dzieje eksponatu (jak trafił do szkolnej izby pamięci, koleje losu, właściciele,
perypetie),
d) ciekawostki, anegdoty, refleksje związane z eksponatem,
e) możliwość wykorzystania eksponatu w procesie dydaktycznym.
3. Wyniki prac zespołu uczniów powinny być przedstawione w formie plakatu
(format A-0) z zastosowaniem dowolnych technik plastycznych (rysunek, collage,
zdjęcia, itp.).
4. Gotowe prace wraz z metryczką zawierającą podstawowe informacje o grupie
realizującej projekt (zał. nr 2) należy dostarczyć do Samorządowego Ośrodka
Doskonalenia do 29.11.2019 r.
5. Rozstrzygnięcie tej kategorii konkursu odbędzie się podczas etapu finałowego i polegać
będzie na publicznej prezentacji wyników prac zespołów projektowych zgodnie
z następującymi zasadami:
a) każdy zespół dysponować będzie stolikiem, na którym będzie można pokazać
wybrany eksponat oraz sztalugi do prezentacji plakatu,
b) zespoły losują numer stolika będący jednocześnie wskazaniem kolejności
prezentowania swoich prac,
c) zespoły projektowe (nauczyciel i wybrany uczeń) w ciągu ośmiu minut będą miały
okazje zaprezentować swój eksponat i wyniki prac badawczych przedstawione na
plakacie,
d) ocenie podlegać będzie:
 plakat: zawartość merytoryczna – 8 pkt.
 aranżacja plastyczna – 4 pkt.
 słowna prezentacja wyników prac zespołu projektowego – 6 pkt.
 aranżacja stolika, sposób wyeksponowania eksponatu – 2 pkt.
max – 20 pkt.
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e) po obejrzeniu wszystkich plakatów i wysłuchaniu prezentacji komisja wyłoni
zwycięzców.
Rozdanie nagród odbędzie się w trakcie gali finałowej będącej zwieńczeniem
całości
konkursu. O terminie i miejscu gali zwycięskie szkoły zostaną
powiadomione w odrębnym piśmie.
f) zdjęcia zwycięskich pracz zostaną zamieszczone na stronie organizatorów,
natomiast same plakaty będą zwrócone szkołom, tak aby mogły wzbogacić zbiory
izby pamięci i być wykorzystywane na lekcjach jako pomoc dydaktyczna.
6. Uwagi organizacyjne:
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac
bez wypłacania honorariów autorskich;
 rodzice lub prawni opiekunowie autorów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w celach
związanych z konkursem.
X. 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.
XI. Wręczenie nagród
O dokładnym terminie i miejscu uroczystości nagrodzone szkoły zostaną powiadomione
telefonicznie.
XII. Skład Powiatowej Komisji Konkursowej:
1. Aleksandra Jurgielewicz – wicedyrektor SOD
2. Dorota Kawka – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół
Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
3. Sylwia Szczygłowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27, nauczyciel plastyki.

XI. Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Dorota Kawka
(nr tel. 502 612 191).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ORGANIZATORZY
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Załącznik nr 1
do Regulamin VIII. Powiatowego Konkursu
Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej
VIII POWIATOWY KONKURS
SZKOLNE IZBY PAMIĘCI I TRADYCJI NARODOWEJ
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)
w celu organizacji i wzięcia udziału w VIII. Powiatowym Konkursie Szkolne Izby
Pamięci i Tradycji Narodowej 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 VIII. Powiatowym Konkursie
Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej 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
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Załącznik nr 2
do Regulamin VIII. Powiatowego Konkursu
Szkolne Izby Pamięci i Tradycji Narodowej
VIII POWIATOWYKONKURS
SZKOLNE IZBY PAMIĘCI I TR ADYCJI NARODOWEJ
,,Historia w przedmiotach zaklęta”
Metryczka pracy grupy projektowej (badawczej)

Nazwa szkoły...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Opiekun grupy badawczej............................................................................................................
Opisywany eksponat historyczny:................................................................................................
Członkowie zespołu badawczego
1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
4. …………………………….
5. …………………………….

Pieczęć szkoły, podpis dyrektora lub nauczyciela
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