Regulamin konkursu
Misja Białystok : Historia to coś więcej
- dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

§ 1. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr
13, poz. 125 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
sierpnia 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 1580)

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Konkurs pod nazwą: "Misja Białystok: Historia to coś więcej", zwany dalej Konkursem, jest
rejonowym konkursem historycznym obejmującym i poszerzającym wiedzę historyczną,
kierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Białystok.
2. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego II kadencji inicjatywa koordynowana w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Odział w Białymstoku oraz przy współpracy z Zespołem Szkół
Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.
3. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie, informacjach
podawanych przez komisje konkursowe oraz instrukcjach stanowiących część zestawów zadań
konkursowych.
4. Ponadto uczestnicy przystępujący do Konkursu zobowiązani do bieżącego śledzenia informacji
publikowanych na stronach internetowych Patronatów Konkursu oraz przekazywanych im drogą
e-mail.
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5. Ostateczne decyzje w sprawach spornych niewskazanych w niniejszym regulaminie podejmuje
Komisja Konkursowa.
6. Za Gimnazjalistów uznaje się uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych do dnia
wejście w życie zmian w prawie powszechnym, dotyczącym oświaty.

§ 3. Cele konkursu

Celem Konkursu jest:
1. poszerzanie wiadomości, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw w zakresie
kompetencji kluczowych: umiejętności samodzielnego uczenia się, kompetencji społecznych
i obywatelskich,
2. wyłanianie i promowanie młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach,
3. edukacja historyczna młodzieży,
4. promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie
dziejów miasta - stolicy województwa.

§ 4. Kontakt do organizatora

1. Informacje dotyczące zasad organizacji i wyników Konkursu są przekazywane poprzez stronę
WWW.Facebook.com/MSWP2014/
WWW.wrotapodlasia.pl
WWW.bialystok.pl
WWW.bialystok.uw.gov.pl
WWW.kuratorium.bialystok.pl
, zwaną dalej stroną internetową Patronatów Konkursu, drogą e-mail oraz na wydarzeniu na
Facebooku pt. „Misja Białystok : Historia to coś więcej”.
2. Pytania

w

sprawie

regulaminu

można

kierować

pocztą

elektroniczną

na

adres:

misjabialystok@wp.pl lub telefonicznie - pod numer organizatora konkursu: +48 785 208 157.

§ 5. Zakres wiedzy

1. Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu Historii miasta Białegostoku – od początków, aż po czasy
współczesne (władza, przekrój społeczny, kultura, sport, geografia).

2. Źródła historyczne:
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a) „Białystok oblicza miasta”, Adam Czesław Dobroński, Białystok 1999,
b) „Historia Województwa Podlaskiego”, red. Adam Dobroński, Białystok 2010,
c) „Historia Białegostoku”, red. Adam Czesław Dobroński, Białystok 2012,
d) „Białystok. Przewodnik Historyczny”, Andrzej Lechowski,
e) „Sekrety Białegostoku”, Andrzej Lechowski,

§ 6. Przebieg poszczególnych etapów konkursu

1. Konkurs organizowany jest w formie etapu rejonowego. Etap ten składa się z jednej części.
2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 10 uczestników z jednej szkoły, szkoła w porozumieniu z
organizatorem jest zobowiązana do zorganizowania etapu szkolnego.
3. Zadaniem uczestników na etapie rejonowym jest samodzielne rozwiązanie testu wiedzy.
4. Poszczególne części Konkursu są przeprowadzane zgodnie z następującymi ogólnymi zasadami:
a) test uczniowie realizują w dniu danego etapu,
b) uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 70 punktów.
5. Test odbędzie się o dwóch godzinach:
a) - 10:00 Gimnazjaliści,
b) - 12:00 Uczniowie szkół średnich.
6. Test wiedzy oraz rozdanie nagród odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i wyników poszczególnych etapów zostaną podane na
stronie internetowej Patronatów Konkursu lub w instrukcji pisemnej przedstawionej uczniom
bezpośrednio przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.
8. W szczególności zostaną podane:
a) miejsce i godziny przeprowadzenia konkursu,
b) liczba i forma zadań,
c) czas przeznaczony na rozwiązanie poszczególnych części Konkursu,
d) szczegółowe informacje dotyczące zasad wglądu do prac i składania odwołań.

§ 6. Zasady kwalifikacji uczestników
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1. W

konkursie

może

wziąć

każdy

uczeń

-

reprezentant

szkoły

gimnazjalnej

oraz

ponadgimnazjalnej, który do dnia 23.02.2018 r. wyśle swoje zgłoszenie oraz załącznik na adres
e-mail podany w pkt. 4 Kontakt.
2. W przypadku nie wysłania zgłoszenia, uczeń nie może wziąć udziału w konkursie.

§ 7. Nagrody

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie szkół gimnazjalnych,
b) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Nagrodę otrzymują z każdej kategorii :
a) - zdobywca pierwszego miejsca (jedna osoba)
b) - zdobywcy drugiego miejsca (dwie osoby)
c) - zdobywcy trzeciego miejsca (trzy osoby)
3. Pierwsze miejsce otrzymuje zdobywca największej ilości punktów. Drugie miejsca oraz trzecie
otrzymują osoby z dwoma lub trzema kolejnymi najlepszymi wynikami.
4. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę w postaci dyplomu oraz małego upominku.
5. W przypadku gdy :
a) dwóch lub więcej uczniów otrzymało taka sama liczbę punktów (I miejsce),
b) trzech lub więcej uczniów otrzymało taka sama liczbę punktów (II miejsce),
c) czterech lub więcej uczniów otrzymało taka sama liczbę punktów (III miejsce)
Organizator ma prawo zmienić warunki przyznawania nagród.

§ 8. Zgłoszenia

1. Aby wziąć udział w konkursie uczeń zobowiązany jest wysłać swoje zgłoszenie na
e-mail podany w pkt. 4 Kontakt, które jest zawarte w załączniku wraz z zgodą na przetwarzanie
danych osobowych.
2. Każdy uczestnik może samodzielnie wysłać zgłoszenie.
3. W przypadku zgłoszenia kilku uczestników z tej samej szkoły, nauczyciel (opiekun) może wysłać
zgłoszenie zbiorcze.
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§ 8. Wgląd do prac konkursowych

1.W dzień finału konkursu każdy uczestnik ma prawo wglądu do prac konkursowych.

§ 9. Komisja konkursowa

1. Za przeprowadzenie oraz ocenienie konkursu odpowiada Komisja konkursowa powołana przez
organizatora konkursu.
2. Skład komisji:
a) Przewodnicząca Komisji Konkursowej, organizator konkursu, radna Oksana Martyna
Charkiewicz - reprezentantka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, radna
powiatu białostockiego.
b) Mgr Wojciech Filipowicz – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół
Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
c) Mgr Grzegorz Przezdziecki – nauczyciel historii i informatyki w Zespole Szkół HandlowoEkonomicznych w Białymstoku
d) Uczennica Natalia Mróz – uczennica Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
3. Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do zachowania tajności zadań konkursowych
i kluczy odpowiedzi do momentu zakończenia Konkursu.
4. Autorzy i recenzenci zadań oraz Przewodnicząca Komisji Konkursowej nie mogą przygotowywać
uczniów lub własnych dzieci do udziału w Konkursie.
5. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
a) zapoznanie uczniów i nauczycieli (opiekunów) z niniejszym Regulaminem;
b) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu;
c) ocena prac uczniów zgodnie z kluczem odpowiedzi, dostępnym do wglądu w dzień finału.

§ 10. Harmonogram konkursu

Wydarzenie
1. Ogłoszenie konkursu, wstawienie informacji na

Termin
07.02.2018r.

strony Patronatów, rozesłanie informacji do
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szkół
2. Termin nadsyłania zgłoszeń

23.02.2018r.

3. Test etapu rejonowego

28.02.2018r.

4. Finał konkursu, rozdanie nagród

16.03.2018r.
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