Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie we współpracy
z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie
zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
z terenu miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego
do wzięcia udziału w konkursie historycznym

„Dzieje i znaczenie polskich konstytucji”

Okazją do organizacji konkursu są przypadające w bieżącym roku jubileusze związane
z polskimi konstytucjami – 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791),
160. rocznica ustanowienia Statutu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim
Księstwem Krakowskim (1861), 100. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej (1921)
i 95. rocznica tzw. noweli sierpniowej (1926) – oraz ustanowienie przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej (uchwała
z 2 grudnia 2020 roku).
W dniu konkursu zostaną również przeprowadzone warsztaty metodyczne dla
nauczycieli historii „Konstytucje polskie na lekcjach historii”.

REGULAMIN
§1
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie (zwany dalej
ZSO nr 1) we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek
w Tarnowie (zwanym dalej MCDN).
§2
Cele konkursu
a) przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o wybranych wydarzeniach z historii
Polski XVI-XX wieku w zakresie dokumentów o charakterze konstytucyjnym;
b) kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych;
c) motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności;
d) popularyzacja historii;
e) wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu własnych zainteresowań;
f) promowanie osiągnięć uczniów.

§3
Ustalenia ogólne
1. Konkurs obejmuje wybrane treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu
historia dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, przedmiotu historia
i społeczeństwo dla szkoły ponadgimnazjalnej oraz treści poszerzające podstawę
programową zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu.
2. Wszystkie informacje o konkursie publikowane będą na stronie internetowej:
http://www.iv-lo.tarnow.pl
§4
Organizacja konkursu
1. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dla uczniów szkół podstawowych
b) dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
2. Konkurs ma charakter rywalizacji indywidualnej;
3. Każda szkoła ma prawo zgłosić do trzech uczniów w danej kategorii wiekowej (wzór
zgłoszenia zawarty jest w załączniku nr 2);
4. Skan wypełnionego zgłoszenia i skany oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów
o zgodzie na udział dziecka w konkursie i przetwarzaniu danych osobowych w
związku
z
jego
organizacją
należy
przesłać
na
adres
e-mail:
sekretzso1@umt.tarnow.pl najpóźniej do 22 marca 2021 (godz. 15.00), zaś oryginały

5.
6.
7.
8.
9.

tychże dokumentów na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie, ul.
Norwida 22, 33-101 Tarnów najpóźniej do 22 marca 2021 (decyduje data stempla
pocztowego);
Konkurs jest jednoetapowy;
Konkurs odbywać się będzie w formie pisemnego testu, w wersjach dla uczniów szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
Część konkursowa trwać będzie 60 minut.
Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora ZSO nr 1
w Tarnowie w porozumieniu z wicedyrektorem MCDN Ośrodek w Tarnowie;
Szczegółowy harmonogram konkursu zawarty jest w załączniku nr 3.
§5
Zasady uczestnictwa

1. Konkurs zostanie rozegrany w formie stacjonarnej przy zachowaniu obowiązujących
w tym dniu ograniczeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się epidemii COVID 19;
2. Miejscem rozegrania konkursu będzie budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Tarnowie – ul. Norwida 22;
3. Udział w konkursie jest dobrowolny;
4. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub
prawnych opiekunów na udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu (wzór w załączniku nr 4);
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu;
6. Uczniowie przystępujący do konkursu zobowiązani są posiadać ważną legitymację
szkolną;
7. Nie przewiduje się dodatkowych terminów, więc nie podjęcie pracy z testem
jednoznacznie eliminuje z udziału w Konkursie;
8. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali, w której rozgrywa się
Konkurs;
9. Członkowie komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień;
10. W przypadku niesamodzielnej pracy, posiadania przy sobie pomocy naukowych,
urządzeń elektronicznych lub zakłócania przebiegu konkursu Przewodniczący Komisji
Konkursowej wyklucza uczestnika z udziału;
11. Przewodniczący Komisji Konkursowej jest zobowiązany dostosować miejsce
i warunki pracy do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w sposób nie mogący
naruszać zasad samodzielnej pracy ucznia.
§6
Prace uczestników konkursu
1. Prace uczestników konkursu są kodowane;
2. Rozkodowanie prac następuje po ich sprawdzeniu i weryfikacji przez
Przewodniczącego Komisji Konkursowej;
3. Prace uczestników oceniane są według ustalonego modelu odpowiedzi i schematu
punktowania uwzględniając jedynie punkty wyrażone liczbą całkowitą;

4. Ocena prac dokonana przez przewodniczącego jest ostateczna;
5. Komisja Konkursowa sporządza protokół przebiegu konkursu (wzór zawarty jest
w załączniku nr 5).
§7
Nagrody i wyróżnienia
1. Każda szkoła, której reprezentant weźmie udział w konkursie, uzyska dyplom;
2. Każdy opiekun uczestnika/uczestników konkursu uzyska dyplom imienny;
3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a pięciu, którzy osiągną w Konkursie najwyższy
wynik punktowy, uzyskają ponadto nagrody książkowe.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wręczenia nagród większej liczbie
uczestników.
§8
Postanowienia końcowe
1. Wątpliwości i sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Przewodniczący
Komisji Konkursowej;
2. Dokumentacja konkursu jest przechowywana przez Przewodniczącego Komisji
Konkursowej do dnia 31 sierpnia 2021 roku;
3. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom etapu rejonowego i wojewódzkiego
w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia konkursu odpowiada dyrektor szkoły,
do której uczęszcza uczeń. Wskazane jest, by dyrektor oddelegował z uczniem
nauczyciela historii, który weźmie udział w prowadzonych jednocześnie warsztatach
metodycznych z historii.

Załącznik nr 1
Treści konkursowe dla uczniów obu poziomów
1) artykuły henrykowskie (1573)
2) prawa kardynalne (1767-1768)
3) Konstytucja 3 maja (1791)
4) Konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807)
5) Konstytucja Królestwa Polskiego (1815)
6) Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu (1815)
7) Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu (1818)
8) Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego (1832)
9) Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa (1833)
10) Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim (1861)
11) Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie
Polskim (1918)
12) Dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej
Republiki Polskiej (1918)
13) Mała Konstytucja (1919)
14) Statut Organiczny Województwa Śląskiego (1920)
15) Konstytucja marcowa (1921)
16) Nowela sierpniowa (1926)
17) Konstytucja kwietniowa (1935)
18) Mała Konstytucja (1947)
19) Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952)
20) Mała Konstytucja (1992)
21) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997)

Wiedzą konieczną jest orientacja w treści kolejnych dokumentów, znajomość okoliczności ich
uchwalenia/nadania/wejścia w życie, wiedza o osobach związanych z ich
redagowaniem/inicjowaniem/opracowaniem/, jak i najważniejszych wydarzeniach z dziejów
Polski i ziem polskich w okresie ich funkcjonowania/ważności prawnej/stosowania.
Uwaga!
Dobór literatury pozostaje w gestii opiekunów; treść i/lub wystarczające merytorycznie
wyjaśnienia znajdują się na powszechnie dostępnych witrynach internetowych.

Załącznik nr 2

Wzór zgłoszenia

……………………………….
(pieczęć szkoły)

…………………………….
miejscowość, data

Niniejszym zgłaszam do udziału w Konkursie
„Dzieje i znaczenie polskich konstytucji”
następujących uczniów

imię i nazwisko

klasa

opiekun naukowy

1) …………………………..........

………….

………………………..…….

2) …………………………..…….

………….

………………...…………….

3) ……………………………..….

………….

……………………………….

……………………………..
podpis dyrektora

Załącznik nr 3

Szczegółowy harmonogram
12 lutego 2021 – termin przesłania informacji o konkursie i jego regulaminu do szkół
22 marca 2021 – ostateczny termin zgłaszania uczestników (drogą mailową i jednocześnie pocztą
tradycyjną
26 marca 2021 – termin rozegrania konkursu; jednoczesny termin warsztatów metodycznych dla
nauczycieli
od godz. 9.00 – rejestracja uczestników
godz. 10.00 – rozpoczęcie konkursu
godz. 10.00 – rozpoczęcie warsztatów dla nauczycieli
godz. 11.00 – zakończenie konkursu
godz. 11.15 – rozpoczęcie prac przez Komisję Konkursową
godz. 11.15 – uczniowie uczestniczący w Konkursie spotykają się w Auli szkolnej na
projekcji filmu historycznego
ok. godz. 13.30 – podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród

Załącznik nr 4

Wzór zgody rodziców na udział dziecka i przetwarzanie danych osobowych

…………………………….
miejscowość i data

Niniejszym wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka
…………………………………………………………………………………………..
w konkursie „Dzieje i znaczenie polskich konstytucji”.
Jednocześnie akceptujemy brzmienie Regulaminu konkursu
i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka
w związku z organizacją konkursu

……………………………………………………………..……………………………..
(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

Załącznik nr 5
Wzór protokołu przebiegu Konkursu

Protokół rozstrzygnięć Konkursu „Dzieje i znaczenie polskich konstytucji”
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie
26 marca 2021
LP

Miejsce

Pkt.

Uczestnik

Szkoła

Opiekun

Członkowie Komisji Konkursowej
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Przewodniczący Komisji Konkursowej
...……………………………………………

