REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY DLA KLAS 7-8 SP
ORAZ ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH
„MOJE MIASTO LEGIONOWO” W 100-LECIE NADANIA NAZWY LEGIONOWO (1919-2019)

KONKURS POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie, Muzeum Historyczne
w Legionowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Legionowa zapraszają uczniów klas
siódmych i ósmych Szkół Podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych z Legionowa
do udziału w konkursie związanym z historią i współczesnością naszego miasta oraz
regionu. W tegorocznej edycji, ze względu na 100. rocznicę nadania nazwy
Legionowo chcieliśmy nawiązać do tej wspaniałej, okrągłej rocznicy nadania
koszarom i terenom je otaczającym nazwy Legionowo.

Cel konkursu:
•
•
•
•
•

zainteresowanie uczniów klas siódmych i ósmych oraz gimnazjalistów historią „małej ojczyzny”
współpraca międzyszkolna
poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
poznanie dziedzictwa kulturowego swojej małej ojczyzny i kształtowanie wobec niego postawy
szacunku
• przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnot lokalnych.
Zakres tematyczny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korzenie miasta – podstawowe czynniki miastotwórcze
Okoliczności nadania nazwy Legionowo
Powstanie Gminy Legionowo w 1930 r.
Osiągnięcia legionowskich pilotów balonowych w Międzynarodowych Zawodach Balonów
Wolnych o Puchar im. Gordona Bennetta 1933-1935
Związki Aliny i Czesława Centkiewiczów z Legionowem
Balon stratosferyczny „Gwiazda Polski” i przygotowania do I Polskiego Lotu Stratosferycznego
Działalność Armii Krajowej w Legionowie (I Batalion)
Tajne nauczanie w Legionowie w okresie II wojny światowej
Społeczność żydowska w Legionowie

• Postać Bronisławy Romanowskiej-Mazur
• Uzyskanie praw miejskich przez Legionowo
• Zabytkowa architektura Legionowa – wybrane legionowskie zabytki: koszary wojskowe przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, kasyno oficerskie przy Al. Sybiraków 23, willa przy ul. A.
Mickiewicza 23, willa „Kozłówka” przy ul. M. Smereka 2
• Strona internetowa Urzędu Miasta Legionowo: herb miasta, flaga miasta, hejnał.
I etap – szkolny
• I etap szkolny konkursu przygotowuje i przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora właściwej
szkoły.
• Prace uczniów sprawdza i ocenia Komisja Szkolna wg ustalonych przez siebie kryteriów.
• Uczestnikami konkursu są uczniowie klas siódmy i ósmych szkół podstawowych oraz oddziałów
gimnazjalnych Miasta Legionowa, udział w konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatora załączonej karty zgłoszeniowej (załącznik
1) do dnia 10 kwietnia 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Zakopiańska 4, 05-120
Legionowo lub faxem na numer: (0-22 784-54-52).
• Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez dyrektora,
nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie
związanym z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych.
• Celem tego etapu jest wyłonienie najlepszych zespołów uczniów, którzy będą reprezentować
poszczególne szkoły w II etapie konkursu.
• Komisja szkolna kwalifikuje do II etapu konkursu zespół trzech uczniów, którzy uzyskają najwięcej
poprawnych odpowiedzi lub otrzymają najwyższą ilość punktów.
• Z przeprowadzonych eliminacji należy sporządzić protokół zbiorczy, który powinien zawierać: datę
i miejsce przeprowadzenia etapu szkolnego, liczbę uczniów do niego przystępujących (z podziałem
na poziomy), imiona i nazwiska trzech uczniów, którzy osiągnęli najwyższy wynik. Protokół z
etapu szkolnego Szkolna Komisja Konkursowa przetrzymuje do 31 VIII 2019 r. Prosimy o
nieprzesyłanie protokołów do Organizatora.
• Szkoły swoich reprezentantów zgłaszają do organizatorów konkursu międzyszkolnego (załącznik
2), Wacława Kobylińskiego, do dnia 17 maja 2019, skan zgłoszenia można wysłać na mail:
waclawkobylinski@gmail.com, zgłoszenie można również wysłać faksem pod numerem (22)
784-54-52.
II etap – międzyszkolny
• Etap międzyszkolny przygotowuje i przeprowadza Komisja Międzyszkolna powołana przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie.
• W skład komisji wejdą przedstawiciel Muzeum Historycznego w Legionowie oraz przedstawiciel
Towarzystwa Przyjaciół Legionowa i przedstawiciel Organizatora Konkursu. W komisji nie może
być mniej niż trzech osób. Przewodniczącym Komisji zostanie nauczyciel wskazany przez
Organizatora.
• Pytania na etap międzyszkolny zostaną przygotowane przez pracowników Muzeum Historycznego
w Legionowie i przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Legionowa na podstawie pytań
przesłanych przez szkoły uczestniczące w konkursie. Pytania prosimy nadsyłać na mail
katarzyna.ziulkowska@muzeum.legionowo.pl do 15 kwietnia 2019 r.

• Organizator konkursu zadaje pytania poszczególnym grupom uczniów reprezentujących dane
gimnazjum.
• Uczniowie na pytania odpowiadają w trzyosobowych grupach.
• Na udzielenie odpowiedzi mają minutę.
• Rozgrywka jest podzielona na dwie części. W pierwszej z nich każda grupa uczniów otrzymuje 4
pytania od komisji. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczniowie otrzymują 1 punkt. Za
podanie błędnej odpowiedzi uczniowie nie otrzymują żadnych punktów, nie odejmuje się również
punktów od wcześniej zdobytych.
• W drugiej części rozgrywki każda grupa ma trzy szanse. Uczniowie po uzyskaniu 5 punktów mogą
wskazywać drużynę, która ma odpowiedzieć na pytanie.
• W przypadku udzielenia niepoprawnej odpowiedzi przez zespół pytanie przechodzi do drużyny,
która wcześniej go wyznaczała i ta musi udzielić na nie odpowiedzi. W przypadku błędnej
odpowiedzi również traci szansę.
• Drużyna, która straciła trzy szanse nie uczestniczy już w dalszej rozgrywce.
• Drużyna, która wskaże siebie, otrzymuje 2 punkty za udzielenie prawidłowej odpowiedzi.
• Wygrywa zespół, który uzyska najwięcej punktów i zachowa przynajmniej jedną szansę, czyli nie
odpadnie z wcześniejszej rozgrywki.
• W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka, podczas której prowadzący rozgrywkę będzie
czytać pytanie, a uczestniczące w rozgrywce zespoły będą zapisywać odpowiedzi na kartkach. Po
minucie zespoły będą odczytywać swoje odpowiedzi.
• Czas trwania II etapu to ok. 60 min.
• W przypadku wątpliwości decydujący głos należy do Komisji Międzyszkolnej.
• Z przeprowadzonego konkursu należy sporządzić protokół zbiorczy.
Ustalenia końcowe
• Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Legionowie 23 maja 2019 r.
• Laureaci – finaliści II etapu (I, II, III miejsce) otrzymają dyplomy oraz nagrody.
• Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym podsumowaniu osiągnięć uczniów w Szkole
Podstawowej nr 1. O dokładnym terminie uroczystości organizator poinformuje laureatów i
finalistów.
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Załącznik 2
Miejski Konkurs Wiedzy „MOJE MIASTO LEGIONOWO”
W 100-LECIE NADANIA NAZWY LEGIONOWO (3V1919).
pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo
Szkoła Podstawowa nr 1 w Legionowie
ul. Zakopiańska 4, 05-120 Legionowo, tel./fax.784-69-03, 784-54-52
KARTA ZGŁOSZENIA DO ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO
1. Nazwa szkoły.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Adres szkoły.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Imiona i nazwiska uczniów zgłoszonych do konkursu.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
5. Telefon kontaktowy.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Podpis nauczyciel – opiekuna

Dyrektor Szkoły

……………………………..

…..…………………

