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DZIELNICOWY KONKURS HISTORYCZNY 

„BOHATEROWIE NIEPODLEGŁOŚCI 1914–1989” 

__________________________________________________________ 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 
 

I. Organizatorzy 

 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich 

Odkrywców” w Warszawie 

 

II. Uczestnicy konkursu 

 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów w dwóch grupach 

wiekowych: klasy IV-VI szkół podstawowych i klasy VII-VIII szkół 

podstawowych oraz III gimnazjum dzielnicy Wesoła. 

 

 

III. Zasady konkursu  
 

1. Głównym zadaniem uczestników jest zaprezentowanie sylwetki 

bohatera lub bohaterów uczestniczących w działaniach na rzecz 

niepodległego bytu państwa polskiego w latach 1914–1989. 

Szczególnie cenne będą prace poświęcone postaciom mniej 

znanym, członkom rodziny uczestnika konkursu lub 

lokalnemu/regionalnemu bohaterowi. Osobą taką może być np.: 

a) żołnierz Legionów Polskich lub innej formacji walczącej  

o niepodległość Polski w latach 1914–1922; 
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b)  żołnierz Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił 

Zbrojnych, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie bądź osoba cywilna 

uczestnicząca w działaniach wojennych na frontach II wojny 

światowej (np. osoba pomagająca w ukrywaniu Żydów lub 

partyzantów, sanitariuszka Powstania Warszawskiego); 

c) Żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego 1944–1963 

(Żołnierze Wyklęci) lub osoba pomagająca takim formacjom; 

d) Członek opozycji antykomunistycznej 1945–1980 stawiający opór 

cywilny narzuconemu Polsce systemowi totalitarnemu; 

e) Członek NSZZ „Solidarność” 1980–1989 zaangażowany w walkę  

z ustrojem komunistycznym, osoba duchowna wspierająca opozycję 

demokratyczną po II wojnie światowej; 

f) Inna osoba bądź grupa osób zaangażowana w działania na rzecz 

niepodległości i suwerenności Polski w latach 1914–1989. 

2. Preferowane będą sylwetki postaci powszechnie nieznanych,  

a zasłużonych w lokalnym środowisku (nie tylko warszawskim). 

Nie będą brane pod uwagę życiorysy osób publicznych, oparte na 

biogramach encyklopedycznych lub internetowych.  

3. Prace powinny mieć formę opisową, zawierającą wspomnienia, 

cytaty, udokumentowane fotografiami z podaniem źródeł. 

Dopuszczalna jest również forma wywiadu przeprowadzonego 

przez uczestnika z żyjącą osobą. Wywiady archiwalne do gazet lub 

innych mediów mogą być jedynie cytowane i powinny być 

opatrzone przypisem.  

4. Prace konkursowe powinny zostać dostarczone w formie 

papierowej formatu A4, czcionka Times New Roman 12  
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w objętości nie przekraczającej 15 stron wraz z załącznikami 

(zdjęcia, kopie dokumentów etc.).  

5. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę zarówno 

poprawność merytoryczna pracy, jak i forma graficzna (fotografie, 

reprodukcje dokumentów, strona wizualna). 

6. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, szkołę, 

klasę, imię i nazwisko szkolnego opiekuna konkursu, bibliografię, 

w tym informację o wspomnieniach lub źródłach własnych  

w postaci pamiątek. 

7. Oprócz strony merytorycznej i graficznej, oceniana będzie 

atrakcyjność stylu, ciekawostki, samodzielność w tworzeniu 

narracji. Wszelkie cytaty w pracy powinny być opatrzone 

przypisem.  

8. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV –

VI szkoły podstawowej oraz VII-VIII szkoły podstawowej i III 

gimnazjum.  

 

IV. Cele konkursu 

 

- poznawanie historii najnowszej; 

- rozbudzenie zainteresowania lokalnym środowiskiem i historią 

rodzinną; 

- uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. 

 

V. Organizacja i terminarz konkursu: 
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1. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie wypełniają kartę 

zgłoszenia i przesyłają ją na adres Organizatora konkursu: Szkoła 

Podstawowa nr 353 im. ”Wielkich Odkrywców”, ul. Cieplarniana 23, 

05-077 Warszawa lub faksem na nr 22 203 62 58 do dnia 21 września 

2018 r. W zgłoszeniu deklarują liczbę prac oraz podają imiona  

i nazwiska uczniów oraz  szkolnych opiekunów. Jedną pracę może 

przygotować maksymalnie trzech uczniów.  

2. Prace oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353. Nagrody rzeczowe otrzymają 

zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy z podziękowaniem.  

3. Gotowe prace w formie wydrukowanej należy dostarczyć na adres SP 

353, ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa, do 26 października 2018 

r. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 listopada 2018 r.  

O terminie  wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani  

w specjalnym zaproszeniu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na 

stronie internetowej SP 353 (http://sp353.pl) do 16 listopada 2018 r. 

5. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na publikację wizerunku i danych autora oraz opiekuna na rzecz 

organizatora konkursu. 

6. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają 

zwrotowi. Autorzy wyrażają zgodę na ich upublicznienie przez 

organizatora konkursu. 

7. Wyniki konkursu nie podlegają odwołaniu.  

8. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy 

do Organizatora.  
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9. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest nauczyciel 

historii w SP 353 Grzegorz Łeszczyński. Dane kontaktowe: 

gleszczynski@sp353.pl 

10.  Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu konkursu. 

 

 

VI. Załączniki: 

1. Druk zgłoszenia do konkursu. 

2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących 

udział w konkursie.  

3. Oświadczenie bohatera pracy konkursowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIELNICOWY KONKURS  HISTORYCZNY 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” 

 ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa 

tel.: 22 203 62 55; fax: 22 203 62 58 

 

Strona 6 z 8 

 

Szkoła Podstawowa nr 353  

im. „Wielkich Odkrywców” 

ul. Cieplarniana 23 

05-077 Warszawa  

tel.: 22 203 62 55 

fax: 22 203 62 58 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 
do  konkursu historycznego 

„BOHATEROWIE NIEPODLEGŁOŚCI 1914–1989” 

 
 
 
 
/pieczęć szkoły zgłaszającej/ 

 

Szkoła (pełna nazwa):  

 

 

Adres szkoły:  

 

 

Kontakt tel., e-mail szkoły: 

  

  

Adres strony internetowej szkoły:  

 

 

 

Liczba uczestników:   

Imię i nazwisko nauczyciela - koordynatora konkursu:  

 

tel. kontaktowy/e-mail:   
 

 

 
 
 



DZIELNICOWY KONKURS  HISTORYCZNY 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” 

 ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa 

tel.: 22 203 62 55; fax: 22 203 62 58 

 

Strona 7 z 8 

 

 
 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział  

w konkursie: 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka zgodnie z rozporządzeniem 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  

  

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

(imię i nazwisko ucznia) 

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

(nazwa szkoły) 

 

do celów związanych z udziałem w konkursie „Bohaterowie Niepodległości 

1914–1989” w roku szkolnym 2018/2019 organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję 

jego postanowienia.  

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

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora  

konkursu danych osobowych i wizerunku mojego dziecka oraz ewentualną 

publikację nagrodzonej pracy.  

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

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Oświadczenie bohatera pracy konkursowej: 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zgodnie z rozporządzeniem 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  

  

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

(imię i nazwisko) 

 

do celów związanych z udziałem w konkursie „Bohaterowie Niepodległości 

1914–1989” w roku szkolnym 2018/2019 organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję 

jego postanowienia.  

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

data i podpis  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora  

konkursu moich danych osobowych i wizerunku oraz ewentualną publikację 

nagrodzonej pracy.  

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

data i podpis  

 

 


