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Szanowni Państwo ! 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Historycznym na esej „ Polskie Drogi 

do Niepodległości” organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku  z okazji 100 Rocznicy Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 

VII –VIII i III  klas gimnazjalnych. Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodzieży 

świadomości problemów  związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jesteśmy 

przekonani, że poszukiwanie scenariuszy dla wydarzeń roku 1918 skłoni młodzież 

do przeanalizowania wartości i motywacji , jakie stanęły za decyzjami przedwojennych elit. 

Przyjrzenie się klimatowi tamtych czasów i wydarzeń rozbudzi zainteresowania historią 

ojczystą w okresie zmagań Polski o niepodległość oraz umocni poczucie tożsamości 

narodowej. 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Dyrekcji Szkoły i do nauczycieli historii  

o rozpowszechnienie tej informacji i proszę o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału 

w konkursie oraz o udzielenie pomocy organizacyjnej i merytorycznej. 

 

Konkursowe eseje wraz z wymaganymi oświadczeniami i kartą pracy prosimy 

przesłać w formie pisemnej na adres Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25,  

87-800 Włocławek oraz w formacie PDF na adres sekretariat  odn@ckziu.wloclawek.pl 

z dopiskiem konkurs do dnia 10 grudnia  2018 r. . Szczegółowe informacje są zawarte 

w załączonym regulaminie oraz dostępne na stronie internetowej 

www.odn.ckziu.wloclawek.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy 

lub telefoniczny tel. 54 232 63 07 tel. kom. 732 668 987. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:odn@ckziu.wloclawek.pl
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Regulamin Konkursu Historycznego na esej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości pn. Polskie Drogi do Niepodległości dla uczniów szkół 

podstawowych klas VII - VIII i III klas gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. 

   

I. Organizator: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

we Włocławku. 

 

II. Założenia ogólne: 

 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas VII – VIII i III klas 

gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.  

 

2. Zakres konkursu obejmuje podstawę programową kształcenia z zakresu historii, 

w szczególności zagadnień dotyczących I wojny światowej, odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, twórców niepodległej Rzeczypospolitej, procesu odbudowy 

niepodległego państwa polskiego, walk o granice, ustroju politycznego i społeczno - 

gospodarczego II Rzeczypospolitej. 

 

3. Zasięg konkursu obejmuje gminę/ miasto Włocławek i powiat włocławski. 

 

4. Cele konkursu:  

 Upowszechnianie wiedzy o procesie odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

 Prezentacja twórców niepodległej Rzeczypospolitej,  

 Rozbudzenie zainteresowania historią ojczystą w okresie zmagań Polski 

o niepodległość 

 Poszerzenie wiedzy na temat  budowy struktur państwa polskiego, 

 Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. 

 

5. W konkursie mogą brać uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych i III klas 

gimnazjalnych. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. 

 

6. Wymogi dotyczące prac konkursowych: 

 praca napisana samodzielnie przez osobę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie 

z pkt. 5 Regulaminu, 

 praca napisana w konwencji eseju 

 praca nie była wcześniej publikowana, w części lub w całości, 

 praca o objętości od 5000- 10000 znaków z uwzględnieniem odstępów, czcionka 12, 

 praca napisana w języku polskim, 

 praca zawiera przypisy,  

 na końcu pracy należy podać bibliografię 

 praca nie jest plagiatem ani w żaden sposób nie narusza praw autorskich i regulaminu 

konkursu. 
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W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

wstrzymania nagrodzenia wyróżnionych prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 

 

7. Terminy:  

Złożenie prac w formie papierowej i elektronicznej wraz z oświadczeniem ( załącznik 

nr 1)  i metryczka pracy ( załącznik nr 2) do dnia –  10 .12. 2018 r. na adres Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 – Włocławek oraz w formacie PDF 

na adres sekretariat  odn@ckziu.wloclawek.pl z dopiskiem konkurs.  

 

8. Autorzy prac, biorący udział w konkursie, zobowiązani są do przekazania 

organizatorom konkursu pełnego imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu, 

adresu mailowego do kontaktu, nazwy i adresu szkoły, imienia i nazwiska nauczyciela 

( opiekuna ucznia). 

 

9. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie.  

 

10. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników do dnia 17. 12. 2018 r. 

w formie odpowiedzi na adres mailowy, z którego nadesłano pracę. Uroczyste 

ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 19 grudnia 2018 r. w siedzibie 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego we Włocławku, ul. Nowomiejska 25, 87-800 – Włocławek. 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową oraz będą dostępne 

na stronie internetowej www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

 

11. System oceniania: 

 podstawą wyboru najlepszych prac będzie ich wartość merytoryczna i formalna, 

 zgodność tematu z treścią pracy, 

 oryginalność ujęcia poruszanych zagadnień, 

 opatrzenie pracy przypisami ( podanie imienia i nazwiska autora , tytułu pracy, roku 

wydania i strony). 

 zamieszczenie na końcu pracy podsumowania i bibliografii według wzoru: 

Źródła drukowane ( Nazwa archiwum , nazwa akt , sygnatura) 

Opracowania ( w kolejności alfabetycznej: Nazwisko i imię autora, tytuł opracowania, 

miejsce wydania, rok)  

 

12. Spośród autorów nadesłanych prac wyłonionych zostanie trzech laureatów ( zdobywcy 

I, II, III miejsca w konkursie) oraz piętnastu finalistów. 

 

 

    

             

 

 

mailto:odn@ckziu.wloclawek.pl
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

                                                            Oświadczenie 

 

 

rodziców lub opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka w konkursie dla uczniów  

klas VII – VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjum  na esej z okazji 100 Rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości pn.  „Polskie Drogi do Niepodległości”  

 

 

Ja  niżej podpisany/a……………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………………………………………. 

 

w konkursie na esej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

pn. „Polskie Drogi do Niepodległości” na zasadach określonych w Regulaminie. Ponadto  

w imieniu dziecka: 

 

1. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji wyłącznej  

      na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

     

a. druk lub powielanie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie; 

b. upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

nadających się do rozpowszechniania ( np. nośniki magnetyczne, 

elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie 

do pamięci komputera) 

c. prezentowanie pracy na wydarzeniach pozostających w związku z celami 

Konkursu.  

 

2. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego egzemplarza  

     pracy konkursowej. 

 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dziecka 

    w celach wynikających z organizacji konkursu, na zasadach określonych  

    w Regulaminie oraz na publikacje imienia i nazwiska dziecka oraz wizerunku dziecka 

    na zdjęciach z rozdania nagród na stronie internetowej organizatora 

         www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

 

 

 

………………………………………………………………………………………..  

               

       ( data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu)  

http://www.odn.ckziu.wloclawek.pl/
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Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

 

                                                     METRYKA    PRACY 

 

 

Tytuł pracy:   

 

 

Autor pracy:  

Nazwisko i imię 

Klasa 

Adres szkoły 

 

 

Adres do korespondencji: 

 

 

Telefon:   

                                       

e-mail 

                     

Imię i nazwisko opiekuna pracy: 

 

tel.  

 

e-mail:  

                                                                                               

 

Opis pracy:  

 

 

Wykorzystane materiały:  

 

 

                                      

 

Pieczątka szkoły                                                         Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 
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