
 

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH 
Placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład zespołu placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Poradnictwa  Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.767461570,  

adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl, www.polkowice.edu.pl  
AKREDYTACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

1 

 

 
 

 

  

 

 

REGULAMIN 

KONKURSU POWIATOWEGO 

 

,,W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI – WALKI O NIEPODLAEGŁOŚĆ W LATACH 1794 

DO 1918r.” 

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII I VIII szkół podstawowych oraz uczniów 

ostatnich klas gimnazjum z powiatu polkowickiego.  

 

Konkurs drużynowy  

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.  

ul. Targowa 1, 59 -100 Polkowice, tel. 76 746 15 70, fax 76 746 15 7, przy współpracy z SP na 3  

w Polkowicach. 

 

organizator doradca metodyczny Grzegorz Kochman (tel. 508 200 648 po godz.18.00). 

 

Cele konkursu: 

 

zapoznanie uczniów z dziejami politycznymi Polski z lat 1794-1918, 

utrwalenie wiedzy dotyczącej walk niepodległościowych okresu zaborów, 

zapoznanie uczniów z dziejami powstań narodowo wyzwoleńczych w wymienionym okresie, 

kształtowanie umiejętności interpretacji źródeł ikonograficznych, 

rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich postaw poznawczych, 

 

Zakres problemowy: 

 

- powstanie kościuszkowskie 1794r., 

- legiony polskie we Włoszech i walki narodowowyzwoleńcze w okresie wojen napoleońskich 1797-

1813r., 

- powstanie listopadowe 1830-1831r., 

- powstanie styczniowe 1863-1865r., 

- walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją w drugiej połowie XIXw., 

- legiony polskie w okresie I wojny światowej, 

- powstanie wielkopolskie 1918-1919r., 

- powstania śląskie, 

- wojna polsko – bolszewicka 1919-1921r., 

- spór z Czechosłowacją o Zaolzie. 

 

 

Konkurs obędzie się jedynie na etapie powiatowym. 

 

       

    TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO  15 MAJA 2019r. 

 

    TERMIN KONKURSU: 24.05.2019r.: 
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W etapie finałowym poszczególne szkoły reprezentować będą 3 osobowe drużyny (zasady naboru 

członków drużyn w każdej szkole ustalają nauczyciele według własnego uznania). Podczas etapu 

finałowego uczniowie wspólnie rozwiązywać będą postawione im zadania problemowe. Warianty 

odpowiedzi ustalane będą wspólnie przez wszystkich członków drużyny reprezentującej daną szkołę. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, a podczas XVI Gali Laureatów Konkursów Powiatowych 

(która odbędzie się w czerwcu 2019r.) - zostaną im wręczone nagrody rzeczowe. 

 

Finał konkursu polegał będzie na rozwiązaniu zadań problemowych dotyczących: 

 

pytań problemowych, 

interpretacji ikonografii, ilustracji i zdjęć (np. obrazów), 

rozwiązania zadań multimedialnych, 

 

Konkurs odbędzie się w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, sala 

konferencyjna, ul. Targowa 1 lub w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach w sali biblioteki 

szkolnej przy ul. Ociosowej 3.  

 

LITERATURA: 

 

podręczniki szkolne, 

strony www. dotyczące wskazanych obszarów,   

albumy zawierające fotografie dotyczące polskich sił zbrojnych ze wskazanego okresu,   

 

Organizator zastrzega sobie możliwość korekty terminu finału konkursu.   

 

 

 
 

Uwagi końcowe:  

1. Decyzje jury są ostateczne. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość korekty terminu finału konkursu.   

 

 

Regulamin dostępny na stronie internetowej www.polkowice.edu.pl 
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Załącznik nr 1  

 
 

                                                                                                                     do Regulaminu Konkursu  

,,W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI – WALKI O NIEPODLAEGŁOŚĆ W LATACH 1794 DO 1918r.” 
 

 

 

pieczęć szkoły                                                    Miejscowość dnia .......................r. 

 

 

                    Powiatowy Ośrodek 

                     Doradztwa Metodycznego  

                                         w Polkowicach 

               ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W  KONKURSIE POWIATOWYM 

,,W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI – WALKI O NIEPODLAEGŁOŚĆ W LATACH 1794 DO 

1918r.” 

 

1. Szkoła zgłasza udział w Konkursie. 

2. Szkołę reprezentować będzie zespół składający się z następujących uczniów: 

 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

 

     4. Opiekun uczniów: ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Dyrektor Szkoły 
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Załącznik nr 2 

  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział w organizowanym 

przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa 

Metodycznego w Polkowicach konkursie pn.: 

 
,,W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI – WALKI O NIEPODLAEGŁOŚĆ W LATACH 1794 DO 1918r.” 

 

 

...........................................................................................................................  
 (imię i nazwisko dziecka/ ucznia lub pełnoletniego ucznia) 

 

.............................................................. ............................................................  
(wiek, nazwa szkoły)  

 

........................................................................................................................... 
(dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 
 

……………………………………………………………………………………………. 

 (kontakt: telefon, e-mail, adres) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych  na potrzeby organizacji konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego podczas gali rozdania 

nagród na stronie www.polkowice.edu.pl. 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej wraz                               

z  wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie 

internetowej organizatora konkursu, profilu w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.  

 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie i jest autorstwa zgłoszonego uczestnika.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel: 76 746 15 

70, e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl , 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem e-

mail: inspektor@pcuwpolkowice.pl , 

3. Dane osobowe Pani / Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, a ciążących na Administratorze Danych Osobowych oraz w celu realizacji postanowień zawartych                                 

w podpisanych umowach cywilno-prawnych, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana / Pani jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.                                 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), 
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5. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych Osobowych usługi, 

które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia 

technologicznego i organizacyjnego, 

6. Dane osobowe Pani / Pana przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r.                         

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz na czas ustalony w zawartych umowach 

cywilno-prawnych, 

7. Pani / Pan posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw, 

8. Pani / Pan posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadku, gdy przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności, 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania 

uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw, 

11. Dane osobowe Pani / Pana nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, ani 

udostępnianiu do państw trzecich. 

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

    ( miejscowość , data)                                                        ( podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnole tniego ucznia)             
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