REGULAMIN
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych
na rok szkolny 2014/2015

I
PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU
1. INFORMACJE OGÓLNE
1) Regulamin sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenie Nr 22
Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji konkursów
przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku
szkolnym 2014/2015.
2) Organizatorem konkursu jest Opolski Kurator Oświaty we współpracy z Młodzieżowym Domem
Kultury w Opolu.
3) Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez
Opolskiego Kuratora Oświaty.
4) Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych województwa
opolskiego.
5) Merytorycznie konkurs obejmuje i znacznie poszerza wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie
programowej kształcenia ogólnego z historii i społeczeństwa w szkole podstawowej określonej w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
6) Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, miejskim/gminnym i wojewódzkim.
7) Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się
z zadań otwartych i zamkniętych.
8) W czasie trwania konkursu uczeń zobowiązany jest do samodzielnej pracy, zachowania spokoju
i nie zakłócania w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali
miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje
pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów
i środków łączności, w tym telefonów komórkowych).
9) W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu
przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co
odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu.

2. ETAP SZKOLNY
1. Etap szkolny
przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe zgodnie z terminarzem
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015.
2.

Szkolne Komisje Konkursowe przygotowują zadania konkursowe wraz z kryteriami oceniania
i szczegółową punktacją na etap szkolny z uwzględnieniem dostosowania warunków
przeprowadzania konkursu do niepełnosprawności uczestnika.

3. Za organizację
dyrektorów jest:

etapu

szkolnego

odpowiedzialni

są

dyrektorzy

szkół.

Zadaniem

-

Zgłoszenie, zgodnie z terminarzem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku
szkolnym 2014/2015, do Miejskiej/Gminnej Komisji Konkursowej udziału szkoły w
konkursie na karcie zgłoszeniowej (według załączników do Zarządzenia Nr 22 Opolskiego
Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 r.),

-

zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem konkursu,

-

powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej, która odpowiada za przygotowanie zadań
konkursowych, przeprowadzenie konkursu, ocenę prac uczniów, sporządzenie protokołu
(według załączników do Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29
sierpnia 2014 r.),

-

przyjęcie pisemnego zobowiązania o zachowaniu tajności postępowania konkursowego
członków szkolnej komisji konkursowej,

-

przekazanie wyników etapu szkolnego zgodnie z protokołem do właściwej
Miejskiej/Gminnej Komisji Konkursowej w formie elektronicznej oraz w wersji
papierowej.

4. Z przeprowadzonego konkursu szkoła może zgłosić do etapu miejskiego/gminnego tych uczniów,
którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 75 % punktów możliwych do zdobycia.
Protokoły eliminacji szkolnych, jeśli w konkursie bierze udział uczeń niepełnosprawny, winny
zawierać informację o sposobie dostosowania warunków konkursu do niepełnosprawności
uczestnika w kolejnym etapie konkursu.
5. Protokoły eliminacji szkolnych, w wersji papierowej oraz elektronicznej (w programie Word lub
Exel), komisja szkolna przekazuje do właściwej miejskiej/gminnej Komisji Konkursowej
w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia zawodów.
6. Protokoły niekompletne lub nadesłane nieterminowo nie będą rozpatrywane.
7. Wyniki konkursu etapu szkolnego ustalone przez
i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły są ostateczne.

Szkolną

Komisję

Konkursową

8. Osoba odpowiedzialna za organizację konkursów przesyła w formie elektronicznej (w programie
Word lub Excel) na adres: biuro@mdk.opole.pl oraz w wersji papierowej na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu,
ul. Strzelców Bytomskich 1,
45-084 Opole,
Sprawozdanie z przebiegu etapu szkolnego konkursów w danym mieście/gminie, Zgłoszenie
miasta/gminy do II etapu konkursowego oraz wypełnioną Deklarację o zachowaniu tajności
(według załączników do Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia
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2014 r.), zgodnie z terminarzem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych do Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej.
9. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. ETAP MIEJSKI/GMINNY
1)

Etap miejski/gminny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
z terminarzem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

odbędzie

się

2)

Zawody II stopnia przeprowadzają Miejskie/Gminne Komisje Konkursowe we współpracy
z Wojewódzką Komisją Konkursową.

3)

Za organizację eliminacji miejskich/gminnych odpowiedzialne są osoby zajmujące się oświatą
w danej gminie. Osoby te są również odpowiedzialne za zachowanie procedury tajności.

4)

Każdy uczestnik II etapu powinien posiadać kartę do kodowania - Kartę uczestnika II etapu
konkursu przedmiotowego (według załączników do Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora
Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 r.). Za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem
odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza dany uczeń. Zadaniem komisji jest wpisanie kodu
na kartę uczestnika.

5)

Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczestnik eliminacji miejskich/gminnych, który uzyskał
nie mniej niż 85 % punktów możliwych do zdobycia.

6)

Po przeprowadzeniu eliminacji Miejska/Gminna Komisja Konkursowa przekazuje w formie
elektronicznej (w programie Word lub Excel) Protokół zawodów (według załączników do
Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 r.) oraz w wersji
papierowej rozkodowane prace konkursowe uczestników, którzy uzyskali nie mniej niż 80 %
punktów możliwych do zdobycia do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni
roboczych od daty przeprowadzenia etapu miejskiego/gminnego (liczy się data wpływu), celem
weryfikacji prac konkursowych.

7)

Protokoły niekompletne i nadesłane nieterminowo nie będą rozpatrywane.

8)

Wojewódzka Komisja Konkursowa w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania protokołu i prac
konkursowych weryfikuje i zatwierdza wyniki etapu miejskiego/gminnego, przekazując
Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w formie papierowej i elektronicznej listę uczniów
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego wraz z punktacją. Wyniki konkursu etapu
miejskiego/gminnego zweryfikowane i zatwierdzone przez Wojewódzką Komisję Konkursową są
ostateczne.

9)

Lista
osób
zakwalifikowanych
do
etapu
wojewódzkiego
zostanie
ogłoszona
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, tj. www.kuratorium.opole.pl w zakładce
„konkursy/konkursy przedmiotowe” niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Opolskiego Kuratora
Oświaty.

zgodnie

4. ETAP WOJEWÓDZKI
1)

Finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

odbędzie

się

2)

Zawody III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.
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zgodnie

z

terminarzem

3)

Każdy uczestnik III etapu powinien posiadać kartę do kodowania - Kartę uczestnika III etapu
konkursu przedmiotowego (według załączników do Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora
Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 r.). Za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem
odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza dany uczeń.

4)

Tytuł
laureata
Wojewódzkiego
Konkursu
Przedmiotowego
otrzymuje
uczestnik
konkursu, który w etapie wojewódzkim uzyskał nie mniej niż 85 % punktów możliwych do
zdobycia.

5)

W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska 85 % punktów możliwych
do zdobycia, tytuł laureata przyznaje się tylko zwycięzcy konkursu o ile uzyskał on minimum 50%
punktów możliwych do zdobycia.

6)

Tytuł finalisty otrzymuje każdy uczestnik etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego, który
uzyskał nie mniej niż 50% punktów możliwych do zdobycia.

7)

Wojewódzka Komisja Konkursowa przekazuje elektronicznie oraz w wersji papierowej (dwa
egzemplarze) Opolskiemu Kuratorowi Oświaty protokół etapu wojewódzkiego konkursu wraz
z listą uczniów, którzy w finale uzyskali nie mniej niż 85 % punktów możliwych do zdobycia,
rekomendując ich do przyznania tytułu laureata w ciągu 5 dni roboczych od daty jego
przeprowadzenia.

8)

Opolski Kurator Oświaty w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania protokołu zatwierdza
wyniki etapu wojewódzkiego.

9)

Wyniki zawodów wojewódzkich ogłaszane są niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Opolskiego
Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, tj.
www.kuratorium.opole.pl w zakładce „konkursy/konkursy przedmiotowe”.

10)

Wyniki konkursu etapu wojewódzkiego ustalone przez Wojewódzką Komisję Konkursową
i zatwierdzone przez Opolskiego Kuratora Oświaty są ostateczne.

II
TRYB ODWOŁAWCZY
1. Odwołania uczestników konkursów, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące formalnego
przebiegu zawodów wojewódzkich rozpatruje Opolski Kurator Oświaty. Decyzja Kuratora jest
ostateczna.
2. Odwołania dotyczące formalnego przebiegu konkursu wnosi się w terminie 3 dni roboczych od
dnia przeprowadzenia konkursu.
3. Odwołania rozpatruje się w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
4. Odwołania wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wnieść na piśmie zastrzeżenia dotyczące sprawdzania
i oceniania prac oraz wyników konkursu uczniów II / III etapu konkursu wojewódzkiego w
terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia zatwierdzonej listy uczestników danego etapu do
Opolskiego Kuratora Oświaty.
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III
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA UCZESTNIKÓW
1.ZAKRES WIEDZY - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1) Etap szkolny:
kluczowe wydarzenia z dziejów Polski i powszechnej od czasów prehistorycznych do końca
średniowiecza (do 1492 r.)
2) Etap miejski/gminny:
materiał etapu szkolnego oraz zagadnienia z epoki nowożytnej (historia powszechna do roku
1789, historia Polski do 1795 r.)
3) Etap wojewódzki:
zakres chronologiczny materiału z etapu miejskiego/gminnego oraz wiedza z historii od 1789
do 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ojczystych.
W roku 2013/2014 poszerzona zostanie tematyka dotycząca historii Polski wczesnopiastowskiej
(960-1079).
2. ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI
a) myślenie przyczynowo – skutkowe,
b) dostrzeganie związków między dziejami Polski i powszechnymi,
c) interpretacja różnego rodzaju źródeł historycznych.

3. ZALECANA LITERATURA
1. Podręczniki do nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej, zatwierdzone przez
MEN;
2. Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1993.(rozdziały dotyczące zakresu
chronologicznego rozszerzenia etapu wojewódzkiego).
3. A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Polskie Dzieje. Od czasów najdawniejszych do
współczesności, Warszawa 1996.
4. J. Tazbir, Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, wyd. DEMART, Warszawa
2005.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczniowie przystępują do konkursów dobrowolnie.
2. Za zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dostosowania warunków przeprowadzania konkursu
odpowiada przewodniczący komisji na danym etapie konkursu.
3. Komisja konkursowa powiadamia komisję konkursową kolejnego szczebla o potrzebie
dostosowania warunków w przypadku uczestnika niepełnosprawnego.
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4. Uczeń może przystąpić do zawodów po okazaniu komisji aktualnej legitymacji szkolnej oraz po
przedłożeniu prawidłowo wypełnionej - Karty uczestnika II/III etapu konkursu przedmiotowego
(według załączników do Zarządzenia Nr 22 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia
2014r.).
5. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią
w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu.

do

konkursu

6. Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie, opiekunowie uczestników konkursu,
poszczególne komisje konkursowe oraz uczniowie biorący udział w konkursie, zobowiązani są do
zapoznania z Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty oraz załącznikiem do zarządzenia,
terminarzem poszczególnych konkursów oraz regulaminem konkursu. Wszystkie informacje
dostępne będą na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Młodzieżowego Domu Kultury
w Opolu.
7. Uczestnicy konkursu wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i losują miejsce
przy stoliku.
8. Konkurs rozpoczyna się o godzinie wskazanej w terminarzu.
9. Po rozdaniu arkuszy konkursowych spóźnieni uczestnicy mogą zostać wpuszczeni do sali.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji. W takim przypadku nie przedłuża się
czasu pisania.
10. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący
Komisji może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu
warunków
wykluczających
możliwość
kontaktowania
się
uczestnika
z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy
medycznej).
11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego
przebiegu konkursu Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego
uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.
12. Jeśli uczestnik ukończył pracę przed czasem, zgłasza to Komisji przez podniesienie ręki. Odbiór
prac od uczestników, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, aby nie
zakłócał pracy pozostałym piszącym.
13. Na 15 minut przed upływem wyznaczonego czasu pracy uczestników Przewodniczący informuje,
ile czasu pozostało do zakończenia konkursu. Po upływie czasu przeznaczonego na konkurs
Przewodniczący informuje uczestników o zakończeniu konkursu i poleca zamknięcie zestawów
i oraz odłożenie ich na brzeg stolika.
14. Po zakończeniu pracy uczestnicy pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie Komisji nie
zezwolą im na opuszczenie sali.
15. Członkowie Komisji odbierają od uczestników arkusze i sprawdzają w ich obecności poprawność
kodowania oraz kompletność materiałów.
16. Sprawdzanie prac odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.
17. Uczestnicy konkursu nie mogą używać korektora.
18. Uczestnicy konkursu nie mogą wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani
korzystać z nich.
19. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową. Prace
konkursowe kodowane są według ustaleń Miejskiej/Gminnej Komisji Konkursowej (dotyczy
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etapu miejskiego/gminnego) oraz Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (dotyczy etapu
wojewódzkiego).
20. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym
opiekunom), na indywidualny pisemny wniosek, skierowany - w przypadku eliminacji
miejskich/gminnych do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (siedzibą
złożenia wniosku jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu), w przypadku zawodów
wojewódzkich do Opolskiego Kuratora Oświaty (w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu pok.
609 ) , w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników danego konkursu.
21. Wnioskodawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku otrzymuje informację
o miejscu i czasie udostępnienia pracy. W celu sprawnego powiadomienia wnioskodawca
zobowiązany jest do podania numeru telefonu wraz z danymi teleadresowymi.
22. Udostępnienie pracy odbywa się w obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
23. Nie ma możliwości wykonania kserokopii pracy konkursowej.
24. Prace konkursowe są przechowywane do 31 sierpnia 2015 r.
25. Komisja Wojewódzka w składzie nie mniejszym niż 3 członków, rozpatruje wniesione
zastrzeżenia, sporządza pisemną odpowiedź i przesyła ją zainteresowanemu w terminie do 5 dni
roboczych od daty wpływu zastrzeżeń.
26. W sprawach nie ujętych regulaminem zastosowanie mają przepisy Zarządzenia Nr 22
Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji konkursów
przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w
roku szkolnym 2014/2015.

Przewodnicząca
Wojewódzkiej Komisji Konkursu Historycznego
dr Anna Gołębiowska
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