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Nowodworski Konkurs Historyczny „Radosna Niepodległa” 

 

1. Nowodworski Konkurs Historyczny „Radosna Niepodległa” przeprowadzany jest  

w ramach ogólnopolskiego konkursu historycznego „Barwy Niepodległości – Stulecie 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę” oraz w ramach cyklu „Historia z 2”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim przy 

współpracy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.   Patronat nad Konkursem objęli:  

Anna Maria Anders – sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do 

Spraw Dialogu Międzynarodowego 

Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty 

Magdalena Biernacka - Starosta Powiatu Nowodworskiego 

Jacek Kowalski - Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

    4.  Idee Konkursu : 

• uczczenie ważnych rocznic historycznych: 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości; 

• przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX wieku; 

•  popularyzacja tematyki historycznej wśród młodzieży; 

• popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o Polsce, roli Polski w Europie - zarówno                     

w aspekcie historycznym, jak i współczesnym; 

• propagowanie szacunku dla szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego jako 

wartości łączącej naród; 

• aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie  i honorowanie ich dokonań; 

• kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla dziejów ojczystych. 

5.  Tematyka Konkursu jest zgodna z programem nauczania. 

6.  Konkurs adresowany jest do uczniów powiatu nowodworskiego.  

7.  Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

a) uczeń szkoły podstawowej – uczniowie klas IV-VI;  

b) uczeń gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej – uczniowie gimnazjów oraz klas 

VII i VIII; 

c) uczeń szkoły średniej – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a od roku 2019/2020 

również ponadpodstawowych.  

8.  Szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę uczniów. 

9.  Dyrektor szkoły powołuje Szkolnego Organizatora Konkursu. 

10.  Szkolny  Organizator Konkursu zgłasza uczestników do Konkursu. 
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Regulamin  Nowodworskiego Konkursu Historycznego "Radosna Niepodległa" 

I edycja z cyklu „Historia z 2” 

 
rok szkolny 2018/2019 

 
1. Nowodworski Konkurs Historyczny „Radosna Niepodległa” przeprowadzany jest  

w ramach ogólnopolskiego konkursu historycznego „Barwy Niepodległości – Stulecie 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę” organizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Nowodworski Konkurs Historyczny "Radosna Niepodległa"  organizuje Zespół Szkół nr 2  

przy współpracy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

3.  Pierwsza edycja Nowodworskiego Konkursu Historycznego z cyklu „Historia z 2” została 
przygotowana na okoliczność 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 
4.  I edycja Konkursu  pod hasłem "Radosna Niepodległa" jest adresowana do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół  średnich powiatu nowodworskiego. 
 

5. Konkurs w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzany jest w trzech kategoriach 

wiekowych: 
 

a) uczeń szkoły podstawowej – uczniowie klas IV-VI;  

b) uczeń gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej – uczniowie gimnazjów oraz klas     

VII i VIII; 

c) uczeń szkoły średniej – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

 

6.  Uczestnicy mogą  wziąć udział w jednej z następujących form Konkursu: 

a) uczniowie szkoły podstawowej - klasy IV - VI 

- praca plastyczna w dowolnej formie pod hasłem: " Zaprojektuj plakat upamiętniający 100. 

Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości "; 

b)  uczniowie klas VII - VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum  

- dwuetapowy etapowy test konkursowy pod hasłem „ Polska pod zaborami ” ; 

c)  uczniowie szkół średnich - liceum, technikum, szkoły branżowej, zasadniczej szkoły 

zawodowej 

- dwuetapowy test konkursowy pod hasłem „ II Rzeczpospolita Polska ” 
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7. Nadzór nad organizacją Konkursu sprawuje Koordynator  powołany przez Organizatora. 
 

8. Dyrektor szkoły biorącej udział w Konkursie powołuje Szkolnego Organizatora Konkursu. 
 

9.  Szkolny Organizator Konkursu zobowiązany jest przesłać do Organizatora Konkursu kartę 

zgłoszenia z podaniem wybranej formy uczestnictwa: test, praca plastyczna (załącznik nr 1) .  
 

10.  Karty zgłoszenia (załącznik nr 1)  należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 21 

września 2018r. na adres Organizatora Konkursu: konkurs.historiaz2@gmail.com 
 

11.  Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza prace 

plastyczne oraz testy.  
 

12. Prace plastyczne, protokół (załącznik nr 3) oraz oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych swego dziecka - uczestnika Konkursu (załącznik nr 2)   

Szkolny Organizator Konkursu wysyła najpóźniej do 15 października 2018r. do  Organizatora 

Konkursu (przesyłka powinna zawierać wszystkie zgłoszone do konkursu prace z dopiskiem 

KONKURS HISTORYCZNY). Każda praca powinna być oznaczona kodem nadanym przez 

Organizatora Konkursu, pieczątką szkoły, kategorią uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem 

wykonawcy. 
 

13. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo 

do ich wystawienia i  publikowania. 
 

14. Prace oceni Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. Komisja powołuje 

przewodniczącego. Przewodniczący Komisji sporządza stosowny protokół.   
 

15. Dwustopniowy test, o którym mowa w pkt. 6b) i 6c), jest złożony z zagadnień 

dotyczących najważniejszych wydarzeń w historii Polski - zagadnień innych w każdej kategorii 

wiekowej. 
 

16. Test składa się z 30 zadań zamkniętych w I etapie i 20 zadań testowych oraz zadania 

opisowego w II etapie (1 punkt za dobrą odpowiedź oraz do 8 punktów za zadanie opisowe). 
 

17. Każdy z testowych etapów Konkursu trwa 45 minut.  
 

18. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w następujących terminach:            

I etap - 2 października 2018r. w szkole ucznia; 

II etap -19 października 2018r. w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz., ul.Długa 10. 
 

19. Testy z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu zostaną 

przesłane do szkół do dnia 28 września 2018 r. 
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20. Uczniowie rozwiązują test I etapu w swojej szkole pod nadzorem nauczyciela w dniu                   

2 października 2018 r. 
 

21. Karty odpowiedzi, wszystkie wypełnione testy, oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych swego dziecka - uczestnika Konkursu (załącznik nr 2) 

lub oświadczenie ucznia pełnoletniego (załącznik nr 2a)  oraz protokół I etapu (załącznik nr 3) 

należy niezwłocznie przesłać do Organizatora Konkursu. 
 

22. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora zweryfikuje karty odpowiedzi i wyłoni 

zwycięzców I etapu. 
 

23. Koordynator Konkursu ogłosi wyniki I etapu do dnia 10 października 2018 r. - każda 

szkoła otrzyma listę imienną wszystkich uczestników wraz z uzyskaną punktacją oraz listą 

uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu. 
 

24. Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół nr 2  ul. Długa 10                       

w Nowym Dworze Mazowieckim  w dniu 19 października 2018 r. 
 

25. Przewodniczący Komisji Konkursowej sporządza protokół po przeprowadzeniu każdego 

etapu Konkursu. Osoby zainteresowane mają prawo do wglądu do protokołów każdego 

etapu Konkursu. Dokumentacja Konkursowa będzie dostępna w siedzibie Organizatora 

Konkursu - w sekretariacie. 
 

26. Ogłoszenie wyników Konkursu (w kategoriach: praca plastyczna, test) nastąpi w dniu               

26 października 2018 r. drogą elektroniczną wraz z imiennym zaproszeniem laureatów                  

i ich opiekunów na uroczystą galę wręczenia nagród . 
 

27. Laureaci I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej  otrzymują nagrody rzeczowe. 
 

28. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie wyróżnień. 
 

29. Szkolny Organizator Konkursu otrzymuje imienny dyplom uznania. Podziękowanie 

otrzymuje również dyrektor szkoły. 
 

30. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. w  hali sportowej 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4  w Nowym Dworze Mazowieckim ul. gen. Bema 312 

(Modlin Twierdza); początek uroczystości godz. 11.00. 

 

Koordynator Konkursu 

mgr Aneta Jęczarek 

Organizator Konkursu 

Zespół Szkół nr 2 
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konkurs.historiaz2@gmail.com 

 

22 775 25 43 

 

Harmonogram I Edycji Konkursu Historycznego „Historia z 2” 

"Radosna Niepodległa" 
rok szkolny 2018/2019 

 
Termin Opis działania 

 

do dnia 21 września 2018 Szkolny Organizator Konkursu drogą elektroniczną przesyła 

karty zgłoszenia (załącznik nr 1) na adres Organizatora 

Konkursu: konkurs.historiaz2@gmail.com 

 

24-26 września 2018 Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod 

uczestnictwa, którym oznacza prace plastyczne oraz testy. 

 

do 28 września 2018  Koordynator Konkursu przesyła do szkół testy z kartami 

odpowiedzi  i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu.  

 

2 października 2018  I etap Konkursu - szkolny. Rozwiązywanie testu. 

 

2 października 2018 Szkolny Organizator Konkursu niezwłoczne przesyła do 

Organizatora Konkursu karty odpowiedzi, wszystkie wypełnione 

testy, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych 

(załącznik nr 2 lub 2a) oraz protokół (załącznik nr 3). 

 

do 10 października 2018 Koordynator Konkursu przesyła do szkół listę wszystkich 

uczestników wraz z uzyskaną punktacją oraz listą uczniów 

zakwalifikowanych do II etapu Konkursu. 

 

15 października 2018 Mija termin wysłania prac plastycznych, oświadczeń                                    

o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2)                        

oraz protokołu. 

 

19 października 2018 II  etap Konkursu. Rozwiązywanie testu.                                                              

Miejsce: Zespół Szkół  nr 2  ul. Długa 10 w Nowym Dworze 

Mazowieckim.   

 

26 października 2018 Koordynator Konkursu ogłasza wyniki Konkursu drogą 

elektroniczną.  
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9 listopada 2018, godz.11.00 Uroczyste wręczenie nagród podczas Gali Finałowej                          

w hali NOSiR-u , ul. Sportowa 66 . 

 

Załącznik nr 1 

 

     

KARTA ZGŁOSZENIA 

           /kartę należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora Konkursu:           

                              konkurs.historiaz2@gmail.com   do 21 września 2018 roku/ 

 

 

I. Pełna nazwa szkoły zgłaszającej uczniów do Konkursu 

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

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

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

II. Dokładny adres szkoły, numer telefonu, e-mail 

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

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

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

III. Wybrana forma udziału w Konkursie 

a) uczniowie szkoły podstawowej - klasy IV - VI 

- praca plastyczna w dowolnej formie pod hasłem: " Zaprojektuj plakat upamiętniający                 

100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości "; 

b)  uczniowie klas VII - VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum  

- dwuetapowy test konkursowy pod hasłem „ Polska pod zaborami ” ; 

c)  uczniowie szkół średnich - liceum, technikum, szkoły branżowej, zasadniczej szkoły 

zawodowej 

- dwuetapowy test konkursowy pod hasłem „ II Rzeczpospolita Polska ” 

IV. Imię i nazwisko Szkolnego Organizatora Konkursu, nr telefonu, adres e-mail  

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

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

 

Załącznik nr 2 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Ja, niżej podpisana (-y), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów 

Konkursu „Historia z 2” danych osobowych mojego dziecka  w zakresie:  publikacja 

imienia i nazwiska, informacja o uzyskanym wyniku, prezentacja pracy konkursowej, 

publikacja zdjęć z finału Konkursu.  

                                                                                                                                                                              

Imię i nazwisko dziecka.............................................................................................................. 

Nazwa szkoły 

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

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

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

[Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz.1000, ze zm.)] 

 

 

 

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

Data                                                          Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2a 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* 

 

 

Ja, niżej podpisana (-y), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów 

Konkursu „Historia z 2” moich danych osobowych w zakresie:  publikacja imienia                         

i nazwiska, informacja o uzyskanym wyniku, prezentacja pracy konkursowej, publikacja 

zdjęć z finału Konkursu.  

                                                                                                                                                                              

Imię i nazwisko........................................................................................................................... 

Nazwa szkoły 

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

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

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

[Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz.1000, ze zm.)] 

 

 

 

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

Data                                                                                    Czytelny podpis  
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* Dotyczy osoby pełnoletniej 

 

Załącznik nr 3 

 

PROTOKÓŁ 

 

/protokół należy wypełnić i przesłać wraz z pracami uczniów na adres Organizatora                                                   

(z dopiskiem Nowodworski Konkurs Historyczny i nadanym numerem)/ 

 

I. Pełna nazwa szkoły zgłaszającej uczniów do finału  Konkursu 

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

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

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

II. Dokładny adres szkoły, numer telefonu, e-mail 

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

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

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

III. Liczba uczniów, którzy przystąpili do I etapu - szkolnego  - .......................................... 

IV. Imienna lista uczniów wraz z nazwiskiem nauczyciela sprawującego opiekę 

merytoryczną.  

     

Lp. Imię i nazwisko ucznia biorącego udział    

w I etapie Konkursu 

Imię i nazwisko nauczyciela 

sprawującego nadzór merytoryczny 
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............................                                                         ............................................................................                               
Data                                                                   Podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu 


