
Konkursu Historyczny „Powstanie styczniowe w Żarkach i okolicy” .

Regulamin  Konkursu Historycznego 

I. Organizator: 

1. Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół im Tadeusza Kościuszki w Żarkach. 

II. Założenia ogólne: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych Szkół Podstawowych 
Powiatu Myszkowskiego.
 2. Cele konkursu: 
a. wzbudzenie zainteresowania młodzieży historią Polski w okresie powstania styczniowego 
oraz historią lokalną
b. upowszechnianie wiedzy na temat powstania styczniowego
c. zachęcenie do wyszukiwania i upamiętniania w swoim otoczeniu śladów powstania 1863 
roku.
d. przypomnienie sylwetek powstańców styczniowych
e. zainteresowanie młodego pokolenia udziałem w Powstaniu Styczniowym osób 
zamieszkujących bądź pochodzących z terenów powiatu myszkowskiego.
f. wzmacnianie poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości.
g. kształtowanie postaw patriotycznych.

III. Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych Szkół Podstawowych 
Powiatu Myszkowskiego. 
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, nigdzie wcześniej nie 
publikowanymi. 
3. Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego oraz wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym powinny być przesłane na adres: Zespół Szkół im Tadeusza Kościuszki 
w Żarkach, ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki z dopiskiem KONKURS do dnia 24 kwietnia 
2023r. - liczy się data stempla pocztowego.
4. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz zgodę rodziców na udział w 
konkursie (zał. nr 1). 
5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz.83 z późn.zm.). 
6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu szkół im Tadeusza 
Kościuszki w Żarach: www.zs-zarki.edu.pl

IV. Forma pracy

1. Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawa, reportaż,
wspomnienie, listu.
2. Objętość pracy: do 3 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5; 30 
wierszy na stronie). 



3. Praca, podpisana imieniem i nazwiskiem autora, powinna również zawierać adres do 
korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 

V. Organizacja konkursu

1. Prace konkursowe zostaną sprawdzone przez organizatorów konkursu najpóźniej do dnia 
19 maja 2023r. a wyniki przesłane zostaną do szkół drogą elektroniczną oraz ogłoszone na 
stronie www.zs-zarki.edu.pl
2. Kryteria oceny prac : 

 trafność ujęcia tematu
 poprawność warsztatowa
 estetyka pracy
 wartość merytoryczna 
 oryginalność pracy

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci książek dla laureatów 3 pierwszych 
miejsc oraz laureatów wyróżnionych. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa 
które zostaną wręczone w siedzibie Zespołu Szkół im Tadeusza Kościuszki w Żarkach.

VI. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu konkursu.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
3. Wszelkie zmiany i informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie 
internetowej www.zs-zarki.edu.pl


