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                             Słupno , dn. 12. 09. 2017r. 

 

 

 

 

 

 

 Szanowni Dyrektorzy   

Szkół Podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi , 

Szkół  Gimnazjalnych  

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie z 

nauczycielami historii zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych z 

powiatu płockiego do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu historycznego o Józefie 

Piłsudskim. 

 

Regulamin I Edycji powiatowego konkursu historycznego 

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to 

klęska.” Józef Piłsudski 

Tematem  pierwszej edycji konkursu jest  życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują: Wójt Gminy Słupno, Biuro Upamiętniania 

Walk i Męczeństwa ( oddział IPN) oraz jesteśmy w trakcie oczekiwania nad uzyskaniem 

patronatu MKO, 

2. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje Tygodnik Płocki, 

3. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana 

Nowowiejskiego w Słupnie, 

4. Celem konkursu jest: 

 popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej,  

 pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, 
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  kształtowanie postaw patriotycznych.  

 doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie 

uzdolnionych;  

 rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów; 

 uczczenie 99 rocznicy Niepodległości Polski  

5. Konkurs przeznaczony jest dla  uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, 

6. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych : 

a) uczniowie klas I – III – wykonują portret Józefa Piłsudskiego w formacie A -3, każda 

szkoła może przesłać max. 5 prac 

b)uczniowie klas IV – VI -  test wiedzy o z życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, każda 

szkoła może zgłosić 2 uczniów, 

c) uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych -  test wiedzy o  życiu i działalności Józefa 

Piłsudskiego, szkoła może zgłosić 2 uczniów 

7. Termin nadsyłania prac plastycznych –  do 09.11.2017r. ,  
 
Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane: 
imię i nazwisko uczestnika, 
pełna nazwa szkoły, klasa, 
adres szkoły, 
e-mail i telefon, 
nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia 
 

8. Zgłoszenia uczestników do testów przesyłane do 06.11.2017r. na adres : e-mail: 

spslupno@wp.pl , ( karta zgłoszenia w załączniku) . 

9. Tematyka konkursu wiedzowego  obejmują pytania zamknięte i otwarte:  

a) dla uczniów IV – VI : biografia Józefa Piłsudskiego,  

b) dla uczniów VII i oddziały gimnazjalne: wiedza z zakresu historii Polski końca XIX i XX w. 

i działalności wojskowo-politycznej Józefa Piłsudskiego do maja 1935 roku;  biografia Józefa 

Piłsudskiego;  

Literatura: Podręczniki szkolne w zakresie gimnazjalnym i szkół podstawowych , 

Encyklopedia Szkolna WSiP. Historia; Strona internetowa poświęcona Józefowi 

Piłsudskiemu: http://www.muzeumpilsudski.pl 

10. Termin pisania testu: 13.11.2017r. godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. abp. 

Antoniego Juliana Nowowiejskiego 

11. Finał konkursów odbędzie się 13.11.2017r. o godz. 12.00 

12.  Kryteria oceny prac plastycznych :  

 samodzielności wykonania pracy;  

 trafność doboru tematu;  

mailto:spslupno@wp.pl
http://www.muzeumpilsudski.pl/
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  jakość, estetyka wykonania pracy;  

 Oryginalność, 

 Szata graficzna, 

 Technika dowolna, 

 Format A-3 

13. Test oceniany będzie przez jury. 

14. Nagrody: 

Wszyscy laureaci trzech kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

15. Wszelkie zapytania prosimy kierować do organizatora konkursu: Anna Mrozowska 

785 969 281 

Załącznik 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Nazwa szkoły (pieczęć szkoły): …….……………………………………………………………………………  

Ulica, nr: ……………………………………………………………………………………………….…………  

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………...  

Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………..…  

Telefon/fax, adres e-mail: ………………………………………………………………………………….……  

Opiekun uczniów biorących udział w 

konkursie:………………………………………………tel………………………….. 

Imiona i nazwisko uczniów – uczestników konkursu wiedzy o życiu i działalności Józefa 

Piłsudskiego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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