Załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU „PAMIĄTKI PRZESZŁOŚCI”
SKIEROWANEGO DO UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY SKRWILNO
klasy IV - VIII

I ORGANIZATOR KONKURSU
➢

Organizatorem konkursu „Pamiątki Przeszłości” jest Gmina Skrwilno.

II ADRESACI KONKURSU
➢

Adresatami konkursu „Pamiątki przeszłości” są uczniowie Szkół Podstawowych z terenu

Gminy Skrwilno (klasy IV – VIII).

III ZASADY OGÓLNE ORGANIZACJI KONKURSU
1. Miejsce i czas trwania konkursu:
→ I ETAP → etap szkolny → 01.02.2019 r. - 15.03.2019 r.
→ II ETAP (finał) → etap gminny → miejsce: park przy Pałacu w Okalewie;
termin: 10.05.2019 r. godz. 10:00
2. Konkurs przeprowadzony zostanie na dwóch poziomach edukacyjnych:
→ POZIOM I:
➢

dla uczniów szkół podstawowych klasy IV – VI

→ POZIOM II:
➢

dla uczniów szkół podstawowych klasy VII – VIII

3. Komisja Konkursowa:
➢

Za organizację i przebieg konkursu na każdym poziomie edukacyjnym odpowiada Komisja
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Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Skrwilno.
IV CELE KONKURSU
➢ zrozumienie i poszanowanie tradycji oraz zwyczajów;
➢ promocja Regionalnej Izby Historycznej Gminy Skrwilno, podkreślenie jej roli w
kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej oraz edukacji patriotycznej;
➢ pielęgnowanie tradycji poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii
gminy i regionu;
➢ przybliżenie młodzieży historii życia naszych przodków;
➢ dostrzeżenie roli i znaczenia pamiątek przeszłości oraz ich prezentacja;
➢ rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcji, interpretacji i analizy;
➢ dostrzeżenie różnic w życiu oraz działalności człowieka dziś i w czasach przeszłych;
➢ rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzanie twórczego myślenia;
➢ wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
➢ zachęcenie dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich osób wspierających
szkoły do czynnego uczestnictwa w realizacji gminnej inicjatywy – współtworzenia
Regionalnej Izby Historycznej w Okalewie.
V ZAKRES KONKURSU
➢ Konkurs rozgrywał się będzie w dwóch etapach. Zadaniem uczestników/ uczniów
pracujących pod opieką swych nauczycieli/wychowawców, jest stworzenie klasowego
„kącika historycznego” oraz odtworzenie historii jednego dowolnego eksponatu wybranego
ze zbiorów (przeprowadzenie projektu badawczego dot. wydarzeń historycznych mających
wpływ na dzieje pamiątki oraz osób z nią związanych).
WAŻNE!
Wszystkie eksponaty/ pamiątki powinny być związane z przeszłością Gminy Skrwilno lub jej
mieszkańcami.

VI TERMINARZ KONKURSU
➢ 01.02.2019 r. → ogłoszenie w szkołach informacji o konkursie;
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➢ do 08.02.2019 r. → dostarczenie do Urzędu Gminy w Skrwilnie formularzy zgłoszeniowych
➢ do 15.03.2019r. → czas na przygotowanie w klasach „kącików historycznych”,
przeprowadzenie projektu badawczego dotyczącego wybranego/ konkretnego eksponatu,
wykonanie plakatu podsumowującego prace badawcze;
➢ 18.03.2019 r. – 20.03.2019 r. → wizyta w szkołach celem oceny klasowych „kącików
historycznych”;
➢ do 22.03. 2019 r. → rozstrzygnięcie I etapu konkursu;
➢ 22.03.2019 r. – 09.05.2019 r. → czas na przygotowanie się do II etapu konkursu (dot. klas
wytypowanych w etapie I);
➢ 10.05.2019 r. → wyłonienie zwycięzców II etapu konkursu „Pamiątki przeszłości” (ocena
projektów przygotowanych przez zespoły projektowe/ uczniów SP oraz ustnej prezentacji
dotyczącej opisywanego eksponatu); Uroczystość Otwarcia Regionalnej Izby Historycznej
w Okalewie;
* Termin i miejsce uroczystości podsumowującej konkurs:
10.05.2019 godz. 10:00 → Teren parku przy Pałacu w Okalewie
* Potwierdzenie terminu i miejsca uroczystości podsumowującej konkurs, szkoły otrzymają
drogą listowną.
VII PRZEBIEG KONKURSU

1. Klasy wyrażające chęć udziału w konkursie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej Gminy Skrwilno, a następnie dostarczyć go do Urzędu
Gminy w Skrwilnie (pokój nr 29) do dnia 08.02.2019 r.
2. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:
→ I ETAP (szkolny):
➢ uczniowie tworzą w swojej klasie „kącik historyczny”; zbierają pamiątki, eksponaty –
związane z przeszłością naszej Gminy i jej mieszkańców; znają ich nazwę i wiedzą do czego
służyły w przeszłości;
➢ spośród swoich zbiorów uczniowie wybierają dowolny przedmiot/eksponat, któremu
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poświęcą więcej uwagi; pracując w „zespołach badawczych” podejmują działania mające na
celu odtworzenie jego historii → tzw. „projekt badawczy” dot. wydarzeń historycznych
mających wpływ na dzieje pamiątki oraz osób z nią związanych (poznają jego dzieje, koleje
losu, właściciela, perypetie, wiedzą w jaki sposób eksponat trafił do klasowego „kącika
historycznego” - mile widziane ciekawostki/anegdoty/refleksje);
➢ kolejnym zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu podsumowującego/ dokumentującego
prace badawcze danej klasy (technika plastyczna – dowolna; format – dowolny);
➢ Plakat powinien zawierać/ przedstawiać informacje na temat:
→ autorów projektu;
→ charakteru oraz zawartości „kącika historycznego”;
→ działań przeprowadzonych w ramach projektu;
➢ W dniach 18.03.2019 r. - 20.03.2019 r. Komisja Konkursowa odbędzie wizytę w szkołach,
w celu oceny wykonanego przez każdą z klas „kącika historycznego”;
➢ Komisja Konkursowa w swojej ocenie będzie brała pod uwagę:
→ ilość zebranych, krótko opisanych eksponatów/pamiątek;
→ plakat wykonany w dowolnej formie plastycznej, podsumowujący prace badawcze danej
klasy;
→ pomysłowość i estetykę;
→ ogólne wrażenie;
➢ Komisja Konkursowa w każdej ze szkół wyłoni po jednej klasie z każdej kategorii
wiekowej, która zakwalifikuje się do II etapu konkursu – FINAŁU;
➢ Wyniki I etapu konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz portalu
społecznościowym Gminy Skrwilno oraz przekazane drogą listowną każdej ze szkół w
terminie do 22.03.2019 r.
→ II ETAP → FINAŁ (gminny):
➢ Finał konkursu odbędzie się podczas Uroczystego Otwarcia Regionalnej Izby Historycznej
w Okalewie i polegać będzie na publicznej prezentacji wyłonionych w I etapie klas/
zespołów projektowych;
➢ każda klasa otrzyma do swojej dyspozycji stolik oraz sztalugę – pomocne w prezentacji
eksponatów;
➢ każda z klas wylosuje nr stolika, co jednocześnie zadecyduje o kolejności prezentowania
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prac;
➢ każda klasa na czele z wychowawcą otrzyma 10 min. na prezentację swoich eksponatów
oraz wyników prac badawczych - zadaniem uczniów/ klas będzie odtworzenie historii
wybranego eksponatu w dowolnej formie → ciekawa opowieść, wiersz, krótka scenka lub
tym podobne (należy pamiętać, by forma prezentacji dostosowana była do miejsca „pokazu”
→ w plenerze → Park przy Pałacu w Okalewie);
➢ Komisja Konkursowa, w swojej ocenie będzie brała pod uwagę:
→ plakat:
- zawartość merytoryczna: 1 pkt. - 6 pkt.
- aranżacja plastyczna: 1 pkt. - 3 pkt.
→ aranżację stolika, sposób wyeksponowania pamiątek oraz wybranego przedmiotu: 1pkt. 6 pkt.
→ słowną prezentację wyników prac klasy/ zespołu projektowego: 1 pkt. - 6 pkt.
MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA → 21
➢ po obejrzeniu całości prezentacji i naradzie Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców,
następnie odbędzie się ogłoszenie wyników II etapu konkursu oraz wręczenie nagród i
dyplomów;
➢ finalnie, zebrane pamiątki/eksponaty wszyscy uczniowie oficjalnie przekażą na rzecz
Regionalnej Izby Historycznej w Okalewie podczas jej uroczystego otwarcia 10.05.2019 r.
VIII NAGRODY
1. Wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi 10.05.2019 r., podczas uroczystego
otwarcia Regionalnej Izby Historycznej w Okalewie.
2. Nagrodą główną jest wycieczka do Torunia (w programie: zwiedzanie Muzeum
Okręgowego, gdzie eksponowany jest Skarb ze Skrwilna, oraz seans filmowy w kinie
Cinema City).
3. Wyróżnione klasy otrzymają nagrodę pocieszenia w formie seansu filmowego w
Kinie Jutrzenka przy Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz posiłku w sierpeckim
McDonald's.
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IX UWAGI ORGANIZACYJNE
1. Zdjęcia projektów wykonanych przez młodzież szkolną zamieszczone zostaną na stronie
internetowej oraz portalu społecznościowym Urzędu Gminy w Skrwilnie;
2. Plakaty przygotowane przez uczniów szkół stanowić będą wystawę czasową Regionalnej
Izby Historycznej w Okalewie, po czym zostaną zwrócone szkołom.
3. Udział uczniów w konkursie „Pamiątki przeszłości” jest jednoznaczny z wyrażeniem
zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem
wyników.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w niniejszym regulaminie,
decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu „Pamiątki przeszłości”
uzyskać można w pokoju nr 29 Urzędu Gminy w Skrwilnie,
pod nr tel. 54 270 00 24 wew. 29
lub
drogą mailową: gmina@skrwilno.pl
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