POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań tel/fax (075) 64 55 340, (75) 64 64 370
sekretariatpce@interia.pl

REGULAMIN KONKURSU
XIX POWIATOWY KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM,
ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH.
DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I. Organizatorzy konkursu
1. XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych
Szeregach jest konkursem regionalnym skierowanym do wszystkich uczniów szkół
ponadpodstawowych z terenu powiatu lubańskiego.
2. Konkurs realizowany jest w ramach zadań Pracowni Wspierania Uzdolnień przy PCE w Lubaniu.
3. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, realizatorem ZSP im. KZL
w Lubaniu.
4. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni Anna Bednarska – powiatowy koordynator ds. wspierania
uzdolnionej młodzieży i współpracy ze szkolnymi liderami wewnątrzszkolnego doskonalenia.
5. Testy konkursowe będą sprawdzone i ocenione po części konkursowej, a wyniki po zatwierdzeniu
przez Dyrektora PCE w Lubaniu ogłoszone w tym samym dniu.
6. Kryteria oceny oraz skład komisji konkursowej zatwierdza ostatecznie Dyrektor PCE
w Lubaniu mgr Anna Adamska.
II. Cele konkursu
1. Celem konkursu jest:
a) rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół powiatów lubańskiego,
bolesławieckiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego,
b) wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych,
przedmiotowych i ponadprzedmiotowych,
c) rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów,
d) stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów jak i ich szkół,
e) integrowanie środowiska edukacyjnego,
f) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających
uzdolnienia,
g) rozpowszechnianie zainteresowania czytelnictwem,
2. Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów.
III. Zgłoszenie szkoły do konkursu
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie udziału na formularzu
załączonym do regulaminu (załącznik nr 1) w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
2. Brak zgłoszenia szkoły lub nieterminowe zgłoszenie uniemożliwia udział jej uczniów
w konkursie.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać w formie elektronicznej (skan dokumentu) na
adres: a.bednarskakonkursyPCE@interia.pl

IV. Przebieg i harmonogram konkursu
1. Konkurs składa się z 2 etapów: eliminacji szkolnych i powiatowych.
a) etap I – eliminacje szkolne przygotowywane i przeprowadzane są przez szkolne komisje
konkursowe. Zgłoszenie do etapu powiatowego należy przesłać do PCE w Lubaniu
do 29 marca 2022 r.
b) Listy uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego przesyłane będą do szkół drogą
elektroniczną.
c) etap II – eliminacje powiatowe przeprowadzone będą przez powiatową komisję konkursową
12 kwietnia 2022 r. w ZSP im. KZL w Lubaniu, ul. Kopernika 31.
d) W sytuacji wysokiego zagrożenia epidemiologicznego, tj. zakwalifikowania powiatu do strefy
żółtej i czerwonej w terminie przypadającym na czas zaplanowanego etapu powiatowego,
wyniki etapów szkolnych uznane zostaną za obowiązujące i na ich podstawie przyznane będą
tytuły finalistów.
e) Czas trwania konkursu: 60 minut.
2. LITERATURA
Na etapie szkolnym powiatowym zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o zakres treści
zawartych w podstawie programowej i następujących książkach:
• Brzoza Czesław, Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918-1945),
Wielka historia Polski, t. IX, Kraków 2001, s. 261-396
• Anioł Ludwik, Kompendium wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej
i Szarych Szeregach, Lubań 2001
• Davies Norman, Powstanie 44, Kraków 2004, rozdziały: 2, 3, 4
• Marek Ney - Krwawicz, Armia Krajowa, Siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego,
Warszawa 2009
3. Na eliminacjach powiatowych uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny
ważny dokument tożsamości.
V. Kwalifikowanie uczestników do kolejnego etapu konkursu i ogłaszanie wyników.
Udział uczniów w etapie szkolnym jest dobrowolny i powinien wynikać z ich decyzji.
Do etapu powiatowego konkursu szkoła zgłasza 7 laureatów etapu szkolnego.
Etap powiatowy odbędzie się o godzinie 12.00.
W komisji konkursowej powołanej przez Panią Dyrektor Annę Adamską najpóźniej na tydzień przed
etapem powiatowym konkursu pracować będą 3 osoby odpowiedzialne za część merytoryczną
konkursu. Jej przewodniczącym będzie pracownik PCE w Lubaniu.
5. Finalistą konkursu jest uczeń uczestniczący w etapie powiatowym.
6. Laureatami konkursu są uczniowie, którzy zajmują w końcowej klasyfikacji konkursowej: I miejsce,
II miejsce, III miejsce.
1.
2.
3.
4.

7. Wyniki etapu powiatowego konkursu opublikowane są na stronie internetowej www.pceluban.pl,
natomiast do szkół zostaną przesłane drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia
do Powiatowego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym,
Armii Krajowej i Szarych Szeregach

Nazwa szkoły
Dyrektor szkoły

Adres

Tel/fax
imię, nazwisko oraz e-mail opiekuna

miejscowość, data…………………………………………

……………………………………………………
pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 2

pieczęć szkoły

Miejscowość...............................data...................

Protokół przebiegu szkolnego etapu konkursu
XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych
Szeregach
w
....................................................................................................................................................
nazwa i adres szkoły
Skład Szkolnej Komisji Konkursowej:
przewodniczący

............................................................

członek

............................................................

członek

............................................................

członek

............................................................

Do zawodów szkolnych przystąpiło ogółem ……………….. uczniów.
Uwagi o przebiegu konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Uczniowie zgłoszeni do udziału w etapie powiatowym konkursu
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 3

Imię i nazwisko ucznia

szkoła/klasa

Osoba
przygotowująca
ucznia do konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu
spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych:
W związku z udziałem w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii
Krajowej i Szarych Szeregach (dalej zwanym: Konkursem), organizowanym przez Powiatowe
Centrum Edukacyjne w Lubaniu, uprzejmie informujemy, że:
1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe
Centrum Edukacyjne w Lubaniu (59-800), Al. Kombatantów 2.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c
Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru
Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie w czasie
niezbędnym do realizacji celu/konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa,
jednak nie dłużej niż 5 lat.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem
jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych,
mają Państwo prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
…………………………
miejscowość, data

Załącznik nr 4

………………………………….………….
czytelny podpis uczestnika konkursu/ rodzica/
opiekuna prawnego

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia) w XIX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym,
Armii Krajowej i Szarych Szeregach, organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu,
w ramach konkursów powiatowych dla szkół ponadpodstawowych.

……………………………….
miejscowość, data

………………….……………………………………………
czytelny podpis uczestnika konkursu/ rozica/ opiekuna
prawnego

