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Regulamin 

Potyczki historyczne z okazji Święta Niepodległości 

 

 

1. Organizator  

 Organizatorem szkolnych potyczek historycznych jest Publiczny Zespół Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

 Nauczyciele Przedmiotowego Zespołu Humanistycznego PZSiPS w Sochocinie. 
 

2. Cele 

 Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego 

uczenia się  i   rozwijania wiedzy historycznej. 

 Nauka historii poprzez śpiew, grę aktorską, inscenizację, oraz poznawanie 

literatury i kultury własnego kraju. 

 Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat przeszłości Polski.  

 Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 Wyłanianie talentów aktorskich, recytatorskich i muzycznych. 

 Podniesienie samooceny uczniów. 

 

3. Termin 

 17 listopada 2016 r., godzina 10.00, czas trwania ok. 45 minut 

 

4. Miejsce 

 Hala Sportowa przy PZSiPS w Sochocinie. 

 

5. Warunki uczestnictwa 

 Uczestnikiem potyczek historycznych może być każdy uczeń z klas IV-VI Szkoły 

Podstawowej i klas I-III Publicznego Gimnazjum w Sochocinie. 

 Każdy zespół klasowy wyłania swojego przedstawiciela, który będzie 

reprezentował klasę w potyczkach i zgłaszają jego kandydaturę do organizatorów. 

 Termin zgłaszania uczestników: do 15 listopada 2016 r. 

 Drużynę będą stanowić uczniowie dobierani w pary (uczeń ze szkoły podstawowej 

i gimnazjum) oraz przedstawiciel rodziców, rodzeństwa, absolwentów szkoły na 

zasadzie losowania, które zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem zmagań. 

 Uczniowie otrzymują zagadnienia/zakres materiału niezbędny do wzięcia udziału 

w potyczkach. Materiały będą także dostępne w bibliotece szkolnej oraz na stronie 

internetowej szkoły w zakładce „Przykłady dobrej praktyki” Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum  
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(http://szkola.sochocin.pl/szkola-podstawowa,przyklady-dobrej-praktyki   

http://szkola.sochocin.pl/gimnazjum,przyklady-dobrej-praktyki) 

 

6. Przebieg 

 Nad przebiegiem konkursu czuwa powołana komisja/jury. 

 Uczestnicy potyczek odpowiadają na pytania dotyczące: I wojny światowej, 

odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowania się granic II 

Rzeczypospolitej, przemian społecznych i kulturalnych po 1918 roku. 

 Uczestnikom prezentowane są również krótkie filmy i przygotowane inscenizacje 

teatralne- uczestnicy odpowiadają na pytania z nimi związane. 

 

7. Nagrody 

 Dyplomy. 

 Nagrody rzeczowe. 

 Tytuł „Młodego Patrioty”. 

 

8. Końcowe postanowienia 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz terminu konkursu, 

przy czym zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawo zwycięzcy do 

nagrody.  

 Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w 

konkursie. 

 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu. Uczestnicy konkursu mają 

prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawienia. 

 

 

Organizatorzy 
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