Regulamin
konkursu wiedzy historycznej
„Klasówka powstańcza 2020”
Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza” stanowi cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody 100 - lecia Powstań Śląskich. Każda edycja posiada swój wiodący motyw. W związku ze 100-leciem
powołania Polskiego Komisariatu Plebiscytowego oraz II Powstania Śląskiego motywem w roku szkolnym
2019/2020 będzie ukazanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń I, II i III Powstania Śląskiego oraz plebiscytu górnośląskiego.
Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Pamięci Narodowej
O/Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, RODN WOM Katowice. Za obsługę strony
internetowej konkursu odpowiada Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
Cele konkursu
Konkurs służyć ma:
 upamiętnieniu 100 - lecia Powstań Śląskich,
 rozszerzaniu wiedzy oraz podtrzymywaniu pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie
wśród pokolenia młodych Polaków,
 kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich,
 wpajaniu szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny”, kultury,
ludzi i ich osiągnięć,
 zachęcaniu uczniów do większej aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
 tworzeniu możliwości współzawodnictwa uczniów szkół.

Adresaci konkursu
Do udziału w edycji 2019/2020 zapraszamy uczniów klas szkół podstawowych oraz szkół średnich z obszaru
całego kraju, a także wszystkich zainteresowanych historią.
Przebieg konkursu
1. W I etapie konkursu udział biorą zainteresowani uczniowie (obowiązuje zasada dobrowolności).
Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona
w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2020 r. on-line za pomocą arkusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej:
https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/
2. Zestaw pytań i zadań konkursowych do I etapu zostanie umieszczony w wersji elektronicznej,
na stronie konkursu https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/
18 marca 2020 r. o godzinie 12:00. Hasła dostępu będą przesłane na adres e-mailowy szkoły
w terminie do 18 marca 2020 r. Dyrektor szkoły organizuje powielenie arkuszy konkursowych w ilości równej liczbie uczestników w warunkach zapewniających dochowanie tajności
ww. arkuszy.

3. Za przeprowadzenie I etapu, w środę 20 marca 2020 r. o godz. 10.00 w 99. rocznicę plebiscytu na
Górnym Śląsku odpowiada 2-osobowa Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora szkoły. I Etap konkursu trwa 60 minut. Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest sprawne i regulaminowe przeprowadzenie I etapu, sprawdzenie prac według modelu odpowiedzi przesłanego przez Organizatora oraz wyłonienie nie więcej niż jednego ucznia, który zdobył największą liczbę punktów (w
przypadku uzyskania przez więcej niż jednego z uczestników identycznego najwyższego wyniku
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z przyjętymi przez siebie kryteriami).
4. Równocześnie z etapem szkolnym, przeprowadzanym w zgłoszonych do udziału szkołach,
w tym samym czasie, tj. 20 marca 2020 r. o godz. 10.00 „Klasówkę powstańczą” w wersji dostępnej
on-line na stronie https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/ mogą pisać
wszyscy zainteresowani. Klucz odpowiedzi zostanie opublikowany na stronie konkursu 20 marca
2020 r. o godz. 12.00
5. Po przeprowadzeniu I etapu konkursu, do 27 marca 2020 r. Szkolna Komisja Konkursowa prześle
drogą elektroniczną na adres e-mail: klasowka@womkat.edu.pl
 informacje o wynikach I etapu konkursu według wzoru (załącznik nr 1),
 zeskanowaną pracę najlepszego ucznia.
6. Planowany jest II etap konkursu. Z uwagi na trwające ustalenia szczegóły zostaną podane do wiadomości i umieszczone na stronie klasówki do 15 kwietnia 2020 r.
7. W przypadku II etapu, kwalifikacji do niego dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu (załącznik nr 2). Na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych szkół, w których
odbył się I etap konkursu, komisja decyduje o liczbie uczestników kolejnego etapu konkursu. Informacja o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej klasówki
w terminie do 15 kwietnia 2020 r.
8. Dla laureatów przewidziane są nagrody. Ich wykaz zostanie podany nie później niż
do 15 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej konkursu
https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/.
9. Wykaz literatury zalecanej dla uczestników konkursu „Klasówka powstańcza” oraz wersje elektroniczne części prac będą upublicznione na stronie internetowej konkursu (załącznik nr 3).
10. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwać będzie Komisja Konkursowa. Posiada ona także
uprawnienia rozstrzygania wszelkich wątpliwości, związanych z przebiegiem konkursu, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
12. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Halina Bieda, Mariola Miklaszewska,
e-mail: klasowka@mpsl.pl

