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Załącznik do zarządzenia Nr 11 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
z dnia 9 marca 2018 roku 

 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu „Odkrywanie śladów historii 

lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny” 

dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Organizatorem konkursu „Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni 

publicznej mojej małej ojczyzny”  zwanego dalej Konkursem jest Mazowiecki Kurator 

Oświaty wraz z Fundacją „Polska Fundacja Narodowa” z siedzibą w Warszawie. 

Podstawa prawna: 

- art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);  

- Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiący załącznik 

do zarządzenia nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. 

ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

z dnia 30 sierpnia 2013 r. i nr 72 z dnia 28 października 2015 r. 

§ 1 

 

Cele konkursu 

1. Uaktywnienie uczniów oraz nauczycieli w kierunku poszukiwania 

i odkrywania oraz dokumentowania śladów historii najnowszej, zarówno 

chlubnych jak i kontrowersyjnych kart historii znajdujących się 

w otoczeniu szkoły, okolicy, miasta. 

2. Promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w ramach 

obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 

Rok dla Niepodległej. 

3. Rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o dziejach społeczności lokalnych 

w kontekście historii Polski lat 1944-1989. 

4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, w tym doskonalenie 

umiejętności samodzielnego poszukiwania źródeł historycznych 

i twórczej pracy z pozyskanym materiałem. 
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5. Kształtowanie umiejętności analizowania oraz krytycznego podejścia 

do informacji zgromadzonych w różnych źródłach. 

 

§ 2 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa mazowieckiego. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch grupach: 

a) I grupa – szkoły podstawowe, szkoły podstawowe z oddziałami 

gimnazjalnymi, gimnazja 

b) II grupa – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. 

3. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 

a) I etap – weryfikacja formalna zgłoszeń, 

b) II etap – ocena zgłoszeń spełniających wymagania formalne. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu Konkursu przez ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów 

oraz przez szkołę.  

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapoznać wszystkich uczestników biorących 

udział w Konkursie oraz rodziców lub prawnych opiekunów z niniejszym 

regulaminem oraz uzyskać wymagane zgody i oświadczenia. 

7. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie (załącznik nr 1 do 

Regulaminu). 

 

§ 3 

 

1. Mazowiecki Kurator Oświaty powołuje zarządzeniem Wojewódzką Komisję 

Konkursową, zwana dalej Komisją. 

2. Zadania Komisji: 

a) organizacja i przeprowadzenie Konkursu, 

b) weryfikacja formalna nadesłanych zgłoszeń, 

c) ocena prac konkursowych, 

d) wyłonienie prac zwycięskich. 

3. Komisja spośród nadesłanych prac wyłania w każdej grupie, o której mowa 

w § 2 ust. 2, trzy prace, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. 

4. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne. 

5. Regulamin Konkursu nie przewiduje trybu odwoławczego od wyników 

ustalonych przez Komisję.  

6. Komisji przysługuje prawo przyznania dodatkowego wyróżnienia. 

7. Decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje 

Przewodniczący Komisji. 
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§ 4 

1. Zadanie konkursowe polega na odnalezieniu w otoczeniu szkoły, okolicy lub 

miejscowości śladów upamiętniających wydarzenia lub postacie związane 

z historią najnowszą z lat 1944-1989, a następnie na odpowiednim ich 

udokumentowaniu i opisaniu zgodnie z instrukcją dołączoną do formularza 

zgłoszeniowego o którym mowa w § 6 ust 3. 

2. W pracy konkursowej można zgłaszać dowolną liczbę obiektów. 

3. W zgłoszeniu należy przedstawić dwa rodzaje takich miejsc: te które odwołują 

się do pozytywnych momentów historii i niebudzących wątpliwości bohaterów, 

jak również zawierających odniesienia budzące kontrowersje. 

4. Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia zawierające oba przykłady takich 

upamiętnień. 

5. Zgłaszać można budowle, obiekty, urządzenia użyteczności publicznej, 

pomniki w tym kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie 

pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy, znaki i inne. 

6. Kryteria oceniania prac konkursowych: 

a) przedstawienie mniej znanych, zarówno chlubnych, jak i kontrowersyjnych 

śladów historii, 

b) uzasadnienie wyboru poszczególnych miejsc, symboli uwzględniając 

krytyczne podejście, 

c) poprawność merytoryczna, 

d) trafność wyboru, 

e) oryginalność i kreatywność wyboru i jego uzasadnienia, 

f) poprawność językowa. 

7. Stosuje się te same kryteria oceniania wobec wszystkich uczestników 

Konkursu. 

 

§ 5 

 

1. Dla zwycięskich szkół przewidziano atrakcyjne nagrody. 

2. Aktywni uczniowie szkół zwycięskich, zaangażowani w  tworzenie pracy 

konkursowej otrzymują dyplom Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

potwierdzający udział ucznia w konkursie, zgodnie z którym dyrektor szkoły 

może dokonać wpisu na świadectwie ukończenia szkoły danego osiągnięcia, 

jako szczególne w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego. 

 

§ 6 

 

1. Dyrektor szkoły, która bierze udział w Konkursie, powołuje Szkolnego 

Koordynatora, który jest jednocześnie osobą do kontaktu z organizatorem. 
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2. Szkolny Koordynator sprawuje opiekę merytoryczną i wraz z uczniami 

przygotowuje pracę konkursową.  

3. Szkolny Koordynator przesyła zgodnie z instrukcją pracę konkursową poprzez 

formularz zgłoszeniowy dostępny na  stronie www.sladyprzeszlosci.pl do dnia 

11 maja 2018 r. 

4. Zgłoszenia wysłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę 

w procedurach konkursu. 

5. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia prac konkursowych jest: 

a) uzyskanie przez dyrektora szkoły zgody, o której mowa w § 2 ust 7 

Regulaminu, 

b) złożenie oświadczenia przez dyrektora szkoły (załącznik Nr 2 do 

Regulaminu), 

c) złożenie przez dyrektora szkoły oświadczenia w formularzu 

zgłoszeniowym, o którym mowa w § 6 ust. 3, o posiadaniu wszystkich 

podpisanych oświadczeń i zgód wymaganych w Regulaminie. 

6. Podpisane zgody i oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu 

przechowuje w szkole dyrektor i wydaje do wglądu na prośbę Organizatorów. 

7. Do dnia 18 maja 2018 r. Komisja dokonuje weryfikacji formalnej nadesłanych 

zgłoszeń. 

8. Do dnia 1 czerwca 2018 r. następuje ocenianie poszczególnych prac 

konkursowych, które spełniają kryteria formalne. 

9. Opublikowanie listy szkół zwycięskich Konkursu nastąpi w dniu 5 czerwca 

2018 r. na stronie Organizatorów. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korzystania z prac uczestników 

Konkursu zgromadzonych na portalu internetowym o którym mowa w ust. 3 

w zakresie statutowej działalności na zasadach określonych w ustawie z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 880 z późn. zm.) - Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 

 § 7 

 

1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Mazowiecki 

Kurator Oświaty.  

2. Koordynatorem konkursu jest Pani Dominika Piórczyńska, wizytator 

Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie 

kontakt do  koordynatora konkursu: (22) 551 24 00 wew. 4081 

dominika.piorczynska@kuratorium.waw.pl  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 

Mazowiecki Kurator Oświaty. 

4. Informacje dotyczące Konkursu będą przekazywane poprzez publikowanie 

na stronie internetowej organizatora. 

5. Szczegółowych informacji udziela koordynator Konkursu. 

http://www.sladyprzeszlosci.pl/
mailto:dominika.piorczynska@kuratorium.waw.pl

