Regulamin Konkursu Historycznego
„Z historią na Ty”
§1
1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Gorzowie Wlkp. (adres: ul. Puszkina 31 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 7204 964,
95 7204 842 lub 667 659 341)
§2
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjum miasta Gorzowa Wlkp.
i powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, myśliborskiego,
międzyrzeckiego i barlineckiego.
2. Zainteresowanych uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel – opiekun, maksymalnie trzy osoby
z jednej szkoły (wzór zgłoszenia – załącznik nr 1).
§3
1. Celem konkursu jest popularyzacja historii, a przede wszystkim:
- sprawdzenie umiejętności i wiedzy historycznej przed egzaminem gimnazjalnym z historii,
- uaktywnienie nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi historycznie.
§ 4
1. Konkurs jest organizowany w kategorii gimnazjum tylko klas trzecich.
§5
1. Konkurs obywa się w I LO w Gorzowie Wlkp. - 18.03.2016 r. o godz. 1000
2. Czas trwania – 60 minut.
§6
1. Wprowadza się klasyfikację indywidualną i drużynową. W skład drużyny wchodzi trzech
uczniów z danej szkoły. Suma trzech wyników stanowi liczbę punktów uzyskanych przez
drużynę.
§7
1. Komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
z I LO w Gorzowie Wlkp., powołuje dyrektor szkoły, wyznaczając jej przewodniczącego.
§8
1. Konkurs historyczny obejmuje treści postawy programowej od I do III klasy gimnazjum:
wiedzę historyczna dotyczącą Polski i świata od starożytności do 1918 r. oraz dodatkowo
historii regionalnej Gorzowa Wlkp.
2. Zadania konkursowe, w formie zadań zamkniętych i nawiązujących do całości programu historii
w gimnazjum, układają członkowie komisji.

§9
1. Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów indywidualnych.
2. Laureat 1 miejsca otrzyma nagrodę rzeczową, pozostali nagrody książkowe.
3. Trzem pierwszym szkołom, które uzyskają najlepsze wyniki, będą wręczone dyplomy.
§ 10
1. Odwołania uczestników oraz sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.
2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom.
3. Szkoła potwierdza obecność opiekuna na delegacji służbowej.

Organizatorzy

Wzór zgłoszenia

załącznik nr 1

KONKURS HISTORYCZNY
„Z HISTORIĄ NA TY”

Szkoła:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Imię i nazwisko opiekuna:
Uczestnicy konkursu:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

ZGŁOSZENIA PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES:
do 15.03.2016 r.

Uwagi

1lopuszkin@wp.pl

