
Gminny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
„Ostatni właściciel dworu w Korzeniowie, jego powiązania z Ignacym

Łukasiewiczem i historią niepodległego państwa polskiego”.

REGULAMIN

 Patronat
1. Patronat Honorowy IPN Oddział w Rzeszowie.
2. Patronat nad Konkursem sprawuje Wójt Gminy Żyraków.

Organizatorzy
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Korzeniowie.
2. Organizator do oceny prac konkursowych powołuje Komisję Konkursową, w skład której

wchodzą nauczyciele-opiekunowie, z każdej szkoły zgłoszonej do Konkursu.
3. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Dyrektor SP w Korzeniowie.

Cele Konkursu
1. Pogłębienie wiedzy o regionie i budzenie zainteresowania historią Małej Ojczyzny .
2. Kształcenie postaw  patriotyzmu i przywiązania do tradycji i historii regionu.
3. Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości .
4. Zachęcanie do gromadzenia, analizowania i prezentowania wiedzy o regionie jako części

Polski i Europy.

Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych z Gminy Żyraków.

Zakres tematyczny konkursu
1. Konkurs  obejmuje  wiedzę  dotyczącą  postaci  Leopolda  Szerauca  i   historii  dworu

w Korzeniowie.
2. Szczegółowe  treści  objęte  tematyką  konkursową  znajdują  się  w  wykazie  literatury

dołączonym do niniejszego Regulaminu.
 
Organizacja Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI ze szkół podstawowych z Gminy

Żyraków.
2. Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonują zainteresowane szkoły, które w terminie do dnia

28.02.2023 r. przekażą Organizatorowi Konkursu Kartę Zgłoszenia zawierającą nazwiska
uczniów – reprezentantów Szkoły w Konkursie wraz z oświadczeniem RODO.  

Zgłoszenia można dokonać listownie na adres :  
Szkoła Podstawowa w Korzeniowie
Korzeniów 77a,
39 – 203 Nagoszyn
lub drogą elektroniczną  na adres dyrekcja@spkorzeniow.pl

mailto:dyrekcja@spkorzeniow.pl


3. Każda szkoła  może zgłosić  maksymalnie trzech reprezentantów. Wzór Karty  Zgłoszenia
stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Konkurs  ma  formułę  testu  pisemnego,  składającego  się  z  35  pytań  otwartych
i  zamkniętych o różnym stopniu trudności.  Czas  na rozwiązanie  zadań testowych to 45
minut.

5. Konkurs  odbędzie  się   w  Szkole  Podstawowej  w  Korzeniowie  w  dniu  13.04.2023  r.,
początek o godzinie 9.00.

6. Laureatami   Konkursu  zostaną  uczniowie,  którzy  po  sprawdzeniu  prac  przez  Komisję
Konkursową  uzyskali najwyższą ilość punktów i zajęli miejsca I, II, III.

7. W przypadku  uzyskania  przez  kilku  uczestników  Konkursu  tej  samej  liczby  punktów,
Organizator przeprowadza dogrywkę w formie ustnej.

8. Wyniki Konkursu – nazwiska Laureatów - zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu
pracy Komisji, w dniu Konkursu.

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział         

w Konkursie.
2. Dla Laureatów Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe, ufundowane przez SP

w Korzeniowie.

 
Postanowienia końcowe
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  101,  poz.  926j.t.  ze
zmianami) poprzez zapoznanie się z klauzulą RODO, podpisaniem jej przez Rodziców/Opiekunów
prawnych i dołączenie do Karty Zgłoszenia.
Dodatkowe  informacje  dotyczące  konkursu  udzielane  są  drogą  elektroniczną  pod  adresem:
dyrekcja@spkorzeniow.pl, lub telefonicznie 146818923.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Organizatorzy
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