REGULAMIN

VIII MIEJSKIEGO
KONKURSU HISTORYCZNEGO
Z DZIEJÓW MOJEGO MIASTA

2017 R.

Organizator
Muzeum Miasta Jaworzna
Urząd Miejski w Jaworznie
Honorowy patronat
Prezydent Miasta Jaworzna
Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach
Cele konkursu
• Kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej w oparciu o poznanie przeszłości;
• Propagowanie zainteresowania przeszłością miejsca, w którym mieszkamy;
• Umacnianie emocjonalnych związków z Jaworznem naszej „małej ojczyzny”;
• Budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej.
Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów od klasy IV do VI szkoły podstawowej oraz uczniów
gimnazjów. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na następujące grupy:
Pierwsza grupa – uczniowie szkoły podstawowej;
Druga grupa – uczniowie gimnazjów.
Każda szkoła może być reprezentowana przez 3 uczniów. Laureaci z roku ubiegłego
w konkursie nie mogą brać udziału. Zastrzeżenie dotyczy udziału w tej samej, co poprzednio grupie wiekowej.
Organizacja
Konkurs odbędzie się w siedzibie Muzeum Miasta Jaworzna przy ul. Pocztowej 5.
Uczeń wypełnia test składający się z pytań o charakterze zamkniętym i otwartym oraz
wypowiedzi pisemnej (wymagane minimum 10 zdań) pt. „Jaworzno – miasto z historią”.
Dla każdej z grup wiekowych zostanie przygotowany inny test. Pytania przygotowuje
i sprawdza organizator konkursu.
Do oceny odpowiedzi uczestników zostanie powołana Komisja Konkursowa złożona
z pracowników Muzeum. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Udział w konkursie
jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Czas trwania 60 min.
Terminarz konkursu
Do 3 marca 2017 roku do godz. 15.00 – przyjmowanie zgłoszenń
Karta zgłoszenia w załączniku nr 1 do regulaminu.
Forma zgłaszania:
• osobiście w Muzeum Miasta Jaworzna
• mailem na adres: elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl
• faksem na numer: (32) 6181-954

9 marca 2017 roku, godz. 10.00.
Test pisemny. Wszyscy uczestnicy (grupa pierwsza i druga).
Organizator powiadomi o wynikach konkursu nauczycieli – opiekunów oraz zamieści informację, na stronie internetowej www.muzeum.jaw.pl do dnia 14 marca 2017 r.
24 marca 2017 roku, godz. 11.00. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, które będą zróżnicowane w zależności od uzyskanego wyniku.
Nauczyciele otrzymają podziękowanie.
Podstawa przygotowania do konkursu:
• zapoznanie z treścią literatury zamieszczonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu;
• znajomość tematyki wystaw stałych oraz działalność edukacyjna (wystawy, publikacje)
Muzeum Miasta Jaworzna;
• zwiedzenie Muzeum Miasta Jaworzna z przewodnikiem w dniu 4 marca 2017 roku o godz.
10.00.
Szczegółowych informacji udziela:
Elżbieta Trojan
Muzeum Miasta Jaworzna
tel.: (32) 6181-953
e-mail: elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl

Załącznik nr 1 do regulaminu VIII Miejskiego Konkursu Historycznego Z dziejów mojego miasta (2017 r.)

Organizator
Pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA
DO VII MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
Z DZIEJÓW MOJEGO MIASTA
I. Nazwa szkoły ...………………………………………………..…………………......................
Adres szkoły: ……………………………………………………..………………......................
Telefon: …………………………………………………………...……………..........................
E-mail: …………………………......................…...………………........................................
II. Dane uczniów:
1.
Imię i nazwisko: …………………………………………………..…………………..................
Klasa: ……………………………………………………………..…………………....................
2.
Imię i nazwisko: ………………………………………………..……………………..................
Klasa: …………………………………………………………..……………………....................
3.
Imię i nazwisko: ………………………………………………..……………………..................
Klasa: …………………………………………………………..……………………....................
III. Dane nauczyciela-opiekuna:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..…..................
Nauczane przedmioty: …………………………………………………….…………................
E-mail: …………………………......................…...………………........................................
Telefon kontaktowy:.........................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych oraz wykorzystanie ich przez organizatorów konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

											
									
											

nauczyciel-opiekun
podpis

Załącznik nr 2 do regulaminu VIII Miejskiego Konkursu Historycznego Z dziejów mojego miasta (2017 r.)

Literatura do konkursu
Dla uczniów szkół podstawowych
Jaworzno. Wydawnictwo z okazji stulecia nadania praw miejskich 21 IX 1901 – 21 IX 2001,
Jaworzno 2001 (rozdziały: Historia miasta, Dzieje przemysłu);
Jaworzno 2000, Urząd Miejski w Jaworznie (do str. 17);
Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna nr 4, M. Leś-Runicka, Średniowieczne Dzieje Jaworzna, s. 13;
Strona internetowa: www.muzeum.jaw.pl
Dla uczniów szkół gimnazjalnych
Jaworzno. Wydawnictwo z okazji stulecia nadania praw miejskich 21 IX 1901 – 21 IX 2001,
Jaworzno 2001 (rozdziały: Historia miasta, Dzieje przemysłu, Kultura na stulecie);
Jaworzno. Portret miasta, Urząd Miejski w Jaworznie, Jaworzno 2004;
Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna nr 4, M. Leś-Runicka, Średniowieczne Dzieje Jaworzna, s. 13;
Strona internetowa: www.muzeum.jaw.pl

