
 

Regulamin 

Powiatowego Konkursu Historycznego 

Patroni roku 2023 

edycja 1  
 

 

I. Realizacja w roku szkolnym 2022/2023:  

Organizatorzy planują zgłosić konkurs do Pomorskiego Kuratorium Oświaty w celu 

umieszczenia go w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych”, za udział 

w których absolwenci szkół podstawowych mogą otrzymać dodatkowe punkty przy 

rekrutacji do szkół średnich. Przedmiotem konkursu jest historia i losy patronów roku 2023, 

którzy zostali wybrani przez Sejm RP – Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, 

Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy 

Nowosielski.  

 

II. Organizator: 

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta w Rumi. 

 

III. Sponsorzy:  

− Gazeta Polska, 

− Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. 

 

IV. Patronat Medialny:  

− Gazeta Polska, 

− Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. 
 

V. Adresaci:  

Uczniowie szkół podstawowych z powiatu wejherowskiego.  

 

VI. Cele konkursu:  

− poszerzenie wiedzy na temat historii,  

− popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat ważnych dla Polski postaci 

historycznych – patronów roku 2023 wybranych przez Sejm RP,  

− zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenia, 

zainteresowań oraz podjęcia samodzielnych studiów nad historią, 

− doskonalenie pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi, 

− kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych, 

− wzmacnianie wychowawczej roli szkoły poprzez pokazanie wzorców osobowych 

na przykładzie Patronów roku 2023. 

 

VII. Umiejętności ucznia – uczestnika konkursu:  

− stosowanie terminologii historycznej,  

− umieszczanie faktów, procesów oraz wydarzeń w odpowiednim czasie  

i przestrzeni historycznej,  

− wyjaśnianie związków przyczynowo-skutkowych dotyczących wydarzeń 

związanych z historią patronów roku 2023, 

− porównywanie różnych źródeł historycznych i dokonywanie ich analizy. 

 



VIII. Terminarz konkursu:  

− do 6 marca 2023 r. zgłoszenie uczestnictwa szkoły poprzez wypełnienie formularza 

internetowego: https://forms.office.com/r/XhS2jjkNzn  

Zgłoszenie można uznać za przyjęte, jeśli szkoła otrzymała zwrotną wiadomość 

mailową od organizatorów konkursu.  

 

− do 10 marca 2023 r. przesłanie drogą elektroniczną szkołom biorącym udział 

w konkursie arkuszy pytań wraz z arkuszem odpowiedzi do etapu szkolnego.  

 

− 13 marca 2023 r. – etap szkolny.  

Etap szkolny przeprowadza na terenie swojej szkoły Szkolna Komisja Konkursowa, 

która powinna zostać powołana przez dyrektora szkoły. Arkusze zadań złożonych 

z zadań zamkniętych i otwartych krótkiej odpowiedzi uczniowie rozwiązują 

w czasie 45 minut.  

Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół uwzględniający wszystkich 

uczestników konkursu z ich wynikami (załącznik 1). Protokół należy dostarczyć do 

Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi do dnia 17 marca 2023 r. osobiście, pocztą lub 

drogą mailową - konkurs.patroni2023@gmail.com  

Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do akceptacji niniejszego 

Regulaminu, a jego rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu oraz 

uzupełniają obowiązek informacyjny organizatora (załącznik 4 i 5). 

Do drugiego etapu kwalifikują się uczniowie w ilości wyznaczonej w poniższej 

tabeli:  

Liczba uczniów w szkole 
Liczba uczniów awansujących 

do II stopnia 
do 200 uczniów 1 
do 350 uczniów 2 
do 450 uczniów 3 
powyżej 450 uczniów 4 

Jeśli zdarzy się, że kilkoro uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów co ostatni 

z awansujących uczniów, to oni również przechodzą do następnego etapu. 

Dodatkowo do drugiego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymali 

minimum 70% punktów (nawet jeśli ich liczba przekracza limit przedstawiony 

w powyższej tabeli).  

 

− Do 20 marca 2023 r. organizatorzy konkursu publikują listę osób uczestników 

etapu rejonowego konkursu na stronie https://www.rumia.edu.pl/sp9/  

 

− 28 kwietnia 2023 r. – etap powiatowy. 

Drugi etap zostanie przeprowadzony w Rumi przez Powiatową Komisję 

Konkursową. W trakcie zmagań uczniowie będą wypełniać test złożony z zadań 

zamkniętych oraz zadań otwartych krótkiej i długiej odpowiedzi w czasie 60 minut. 

Po zakończeniu pisania testów Powiatowa Komisja Konkursowa sporządza 

protokół (załącznik 2) z uwzględnieniem pięciorga uczniów z najwyższym 

wynikiem. Jeśli zdarzy się, że kilkoro uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów 

co ostatni z awansujących uczniów, to oni również przechodzą do następnego etapu. 
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− 28 kwietnia 2023 r. – finał powiatowy.  

Tego samego dnia po sprawdzeniu prac i sporządzeniu protokołu następuje finał. 

W jego trakcie uczniowie, którzy przeszli do tego etapu, będą ustnie odpowiadać na 

pytania przed Powiatową Komisją Konkursową. Po przeprowadzeniu ustnego etapu 

komisja wyłania laureatów i sporządza protokół (Załącznik nr 3). Trzy osoby 

z najwyższymi wynikami otrzymają tytuł laureatów Konkursu.  

 

IX. Proponowane materiały do etapu szkolnego: 

W lutym organizatorzy ogłoszą Konkurs na stronie internetowej szkoły podadzą 
dokładną bibliografię – zarówno na pierwszy jak i kolejne etapy. Pojawią się w 

niej materiały dotyczące Patronów roku 2023. 

  

X. Postanowienia końcowe:  

− W przypadku braku możliwości przeprowadzenia drugiego etapu i finału w sposób 

tradycyjny, termin oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia tych etapów ustali 

organizator i przekaże tą informację wszystkim zgłoszonym szkołom.  

− Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne, dobrowolne i równoznaczne z akceptacją 

regulaminu.  

− Uczestnicy na drugi etap i finał przybywają na własny koszt.  

− Nieprzestrzeganie warunków w konkursie może spowodować dyskwalifikacje 

uczestnika lub uczestników. 

− Organizator gwarantuje równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim 

zainteresowanym uczniom na jednolitych zasadach.  

− Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu z jego udziałem. 

− Administratorem danych osobowych uczestników jest Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Rumi.  

− Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.  

  

XI. Szczegółowe dane kontaktowe do organizatorów:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi 

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi  

ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia 

tel./fax: +48(58)671-29-17, 671-83-07 

mail: konkurs.patroni2023@gmail.com / zso@rumia.edu.pl  

koordynatorzy: Maciej Klamrowski, Krzysztof Murawski   
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Załącznik 1  

 

Protokół z przeprowadzenia etapu szkolnego 

Powiatowego Konkursu Historycznego Patroni roku 2023 
 

 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………... 

 

Liczba uczniów w szkole: ……………….……………………………………………………... 

 

Skład Szkolnej Komisji Konkursowej: ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Liczba uczniów uczestnicząca w etapie szkolnym: ……………………………………………. 

 

Imiona i nazwiska uczniów, którzy przeszli do kolejnego etapu:  

Lp. Imię i nazwisko ucznia 
Liczba uzyskanych 

punktów 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6.  
  

 

Imiona i nazwiska pozostałych uczniów, którzy uczestniczyli w konkursie, ale nie przeszli do 

dalszego etapu:  

Lp. Imię i nazwisko ucznia 
Liczba uzyskanych 

punktów 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  



5. 
  

6.  
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
  

13. 
  

14. 
  

15.  
  

 

Jeśli w konkursie uczestniczyło więcej osób należy dołączyć kartkę z pozostałymi danymi.  

 

 

 

Data sporządzenia protokołu: …………………………………………………………………... 

 

Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej:  

 

1. ………………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………….. 

 

3. ………………………………………………….. 

 

Podpis Dyrektora Szkoły:  

 

 ………………………………………………………. 

 

 

 

 



Załącznik 2  

 

 

Protokół z przeprowadzenia drugiego etapu  

Powiatowego Konkursu Historycznego Patroni roku 2023 

 

 
Liczba uczestników drugiego etapu: …..……………………………………………………. 

 

Imiona i nazwiska członków Powiatowej Komisji Konkursowej: 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

 

Lista osób, które awansowały do trzeciego etapu:  

 

 
Lp. Imię i nazwisko ucznia Liczba uzyskanych 

punktów 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

 

 

Data: …………………………………….. 

 

Podpisy członków Powiatowej Komisji Konkursowej:  

 

1. ………………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………….. 

 

3. ………………………………………………….. 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

 

Protokół z przeprowadzenia finału  

Powiatowego Konkursu Historycznego Patroni roku 2023 

 
 

Imiona i nazwiska członków Powiatowej Komisji Konkursowej: 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

 

Laureaci:  

 
Lp. Imię i nazwisko ucznia Liczba uzyskanych 

punktów 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

 

 

Data: …………………………………….. 

 

Podpisy członków Powiatowej Komisji Konkursowej:  

 

1. ………………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………….. 

 

3. ………………………………………………….. 

 



Załącznik 4  

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORGANIZATORA 

w związku z realizacją Powiatowego Konkursu Historycznego 

Patroni roku 2023 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi, 

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi, ul. Stoczniowców 6, 84-230 Rumia, tel./fax: 

+48(58)671-29-17, 671-83-07, mail: zso@rumia.edu.pl.  

2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Katarzyna Kawczyńska. Z inspektorem 

można kontaktować się poprzez e-mail na adres: iod@rumia.edu.pl oraz na adres 

siedziby Administratora Danych: Zespół Szkół Ogólnokształcących, 84-230 Rumia, ul. 

Stoczniowców 6. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie i przeprowadzenie oraz 

wyłonienie zwycięzców konkursu.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na 

podstawie ustawy ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na ich podstawie oraz 

zgoda.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konkursu 

oraz w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku osoby korzystające 

z Internetu i czytelnicy prasy.  

6. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane do dnia zakończenia roku szkolnego, 

w którym odbył się konkurs.  

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, 

dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl ).  

8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania 

zgody oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do 

administratora.  

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………. 

 

Szkoła: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Data: …………………………………….. 

 

Miejscowość: …………………………………….. 

 

Podpis uczestnika*: …………………………………….. 

  

 

*w przypadku małoletniego uczestnika obowiązek informacyjny podpisuję rodzic/opiekun 

prawny 
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Załącznik 5  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w Powiatowym Konkursie Historycznym 

Patroni Roku 2023, który jest organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi.  

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………. 

 

Szkoła: ………………………………………………………………………………………….. 

 

☐ wyrażam zgodę / ☐ nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia, nazwiska, klasy i szkoły 

na stronie internetowej organizatora oraz podmiotów patronujących konkurs. W przypadku 

niewyrażenia zgody upublicznione zostanie imię i nazwisko laureata. 

 

Data: …………………………………….. 

 

Miejscowość: …………………………………….. 

 

Podpis uczestnika*: …………………………………….. 

  

 

☐ wyrażam zgodę / ☐ nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie 

i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego 

podczas konkursu na potrzeby konkursu poprzez umieszczanie tych zdjęć na stronach 

internetowych Organizatorów oraz w innych mediach w celu informowania o przebiegu 

konkursu oraz w celu promocyjnym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 

ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji. Zostałem/Am 

poinformowana, że zgoda może być wycofana w każdym momencie. Mam prawo do żądania 

usunięcia danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na używanie, wykorzystanie 

i rozpowszechnianie wizerunku dokonane przed jej cofnięciem. Ponadto oświadczam, że 

nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje także 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, 

opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego 

medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 

 

 

Data: …………………………………….. 

 

Miejscowość: …………………………………….. 

 

Podpis uczestnika*: …………………………………….. 

 

 

 

 

*w przypadku małoletniego uczestnika obowiązek informacyjny podpisuję rodzic/opiekun 

prawny 

 



Załącznik 6  

Wzór zaświadczenia dla laureata konkursu.  

 

 

 

……………………., dnia…………………….... 

 

 

 

 

Zaświadczenie, że ………………………………………………………, uczeń  
                                                                                                                    (imię i nazwisko ucznia) 

 

………………………………………………………………………………………………….  
(nazwa szkoły z której pochodzi uczeń) 

 

uzyskał tytuł laureata „Powiatowego Konkursu Historycznego Patroni roku 2023” (edycja 1).  

 

Finał konkursu odbył się dnia …………………………….. w ………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………...…. . 
(nazwa miejsca w którym odbył się finał) 

 

 

 

 

 

 

podpisy organizatorów:  


