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REGULAMIN 

VI  POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„WŁADCY ELEKCYJNI W POLSCE”  

dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych  

w roku szkolnym 2018/2019 organizowanego przez 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze 

 

1. Cele i założenia konkursu: 

a) Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych wśród uczniów. 

b) Analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zintegrowanej wiedzy 

historycznej. 

c) Wyszukiwanie uczniów uzdolnionych. 

d) Stworzenie możliwości szlachetnej rywalizacji uczniów najzdolniejszych, 

a nauczycielom warunków twórczej pracy z młodzieżą. 

e) Kształcenie umiejętności zdobywania i interpretowania wiedzy pozapodręcznikowej. 

 

2. Organizacja konkursu: 

a) Konkurs organizuje się w dwóch grupach wiekowych 

b) Dla uczniów w dwóch grupach wiekowych:  

 szkoły podstawowe klasy IV-VI,  

 szkoły podstawowe klasy VII-VIII i klasy III  gimnazjalne oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

c) Konkurs przebiega dwuetapowo: 

 etap szkolny, osobno dla każdej grupy wiekowej, wskazanej wyżej 

 finał powiatowy. 

d) Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji powinien 

wchodzić dyrektor lub wicedyrektor, nauczyciel historii oraz inne osoby. 

e) W etapie szkolnym uczniowie mają do rozwiązania zadania testowe. Czas 

przeznaczony na ich rozwiązanie wynosi 45 minut. 

f) Przed rozpoczęciem etapu szkolnego zostaną umieszczone w serwisie konkursowym 

na stronie pcdn.edu.pl do szkół pytania testowe wraz z kartą odpowiedzi, które do 

momentu przeprowadzenia eliminacji są tajne i należy je przechowywać 

w bezpiecznym miejscu. 

g) Etap szkolny konkursu wyznacza się na dzień 07.01.2019 r. 

h) Każda szkoła powinna powielić test przed rozpoczęciem etapu szkolnego w liczbie 

zgłoszonych uczestników. 

i) Komisja szkolna typuje do etapu powiatowego trzech uczniów, którzy „uzyskali nie 

mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi”. W przypadku uzyskania tej samej liczby 

punktów przez większą liczbę uczniów, należy przeprowadzić dodatkowe eliminacje. 

j) Komisja szkolna w protokole podaje imiona nazwiska tylko 3 uczniów, którzy 

zostali zakwalifikowani do etapu powiatowego oraz liczbę uczniów, którzy brali 

udział w konkursie na etapie szkolnym. Należy podać także imiona i nazwiska 

nauczycieli uczących zakwalifikowanych uczniów.  

k) Do protokołu dołącza się zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko tych 

uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu powiatowego. 
l) Protokół stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 
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m) Protokoły z etapu szkolnego należy przesłać do PCDNiPPP w Górze do dnia 15.01. 

2019 r. 

n) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Powiatowa Komisja Konkursowa 

powołana przez dyrektora PCDNiPPP w Górze. 

o) W finale powiatowym uczniowie będą rozwiązywać zadania testowe i problemowe 

w czasie 90 min. 

p) Komisja Powiatowa wyłania laureatów przyznając I, II i III miejsce z uwzględnieniem 

wystąpienia miejsc równorzędnych (aequo) 

q) Uczeń może zostać laureatem konkursu powiatowego, jeśli uzyskał nie mniej niż 70% 

prawidłowych odpowiedzi 

r) W przypadku, gdy na etapie eliminacji powiatowych żaden z uczniów nie uzyskał 

wymaganych min. 70 % prawidłowych odpowiedzi, Powiatowa Komisja Konkursowa 

ma możliwość uwzględnienia niższego kryterium przyznania miejsc laureatom. 

s) Powiatowa Komisja Konkursu Historycznego: 

 opracowuje zadania konkursowe, 

 dokonuje oceny końcowej prac finałowych konkursu, 

 wyłania laureatów. 

 

3. Terminarz eliminacji: 

a) Eliminacje szkolne – odbywają się w szkołach  07.01. 2019 r . o godz. 9.00. 

b) Finał powiatowy odbędzie się  26.03.2019 r. o godz. 11.00 – w miejscu wskazanym 

przez organizatora. 

c) Odpowiedzialną za przebieg i organizację konkursu z ramienia PCDNiPPP w Górze 

jest Elżbieta Maćkowska – konsultant  historii i wos. 

 

4. Zagadnienia, które będą podstawą do formułowania zadań na obu etapach. Zakres 

wymaganego materiału:  

a) Polska  w okresie panowania władców elekcyjnych tj. od roku 1573 do 1764 r. 

b) Uczeń zna pojęcia: wolna elekcja, bezkrólewie, interreks, pacta conventa, Artykuły 

henrykowskie, piechota wybraniecka, potop szwedzki, traktaty welawsko-bydgoskie, 

rokosz, rejestr kozacki, sarmatyzm, husaria, ugoda perejasławska, pokój w Oliwie, 

odsiecz wiedeńska, wojna północna, sejm niemy, Collegium Nobilium, traktat trzech 

czarnych orłów 

c) Uczeń przedstawia politykę wewnętrzną i zewnętrzną władców wybranych w czasie 

wolnej elekcji. 

d) Uczeń opisuje przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze i wyznaniowe 

(kontrreformacja) zachodzące w XVII- wiecznej RP: 

 rozpoznaje architekturę i malarstwo  baroku i wskazuje przykłady, 

 zna przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych toczonych przez RP w XVII w. 

(wojny ze Szwecją, Rosja, Turcją, powstanie Chmielnickiego), 

 zna konsekwencje ingerencji rosyjskich i szwedzkich  w wewnętrzne sprawy RP, 

 zna zjawiska świadczące o poprawie sytuacji gospodarczej oraz rozwoju kultury 

i nauki w RP czasów saskich, 

 zna przyczyny narastającego kryzysu politycznego i przyczyny osłabienia RP na 

arenie międzynarodowej, 

 wskazuje na mapie zmiany granic RP, miejsca ważnych bitew, 

 zna postacie władców elekcyjnych i ich  hetmanów. 
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5. Zalecana literatura. 

a) Podręczniki do historii w  szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych 

w dowolnych wydaniach. 

b) Atlasy historyczne – dowolne wydania. 

c) Poczet książąt i królów Polski (wydanie dowolne) –  wszyscy uczniowie . 

 

6. Tryb odwoławczy. 

a) Odwołania od decyzji SKK wnosi się na piśmie do dyrektora PCDNiPPP w Górze 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników etapu 

szkolnego. 

b) Odwołania od decyzji PKK wnosi się na piśmie do dyrektora PCDNiPPP w Górze 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników finału 

powiatowego na stronie www.pcdn.edu.pl.  

c) Odwołania wnoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

d) Odwołania od decyzji SKK rozpatruje PKK. 

e) Odwołania od decyzji PKK rozpatruje dyrektor PCDNiPPP w Górze po zasięgnięciu 

opinii merytorycznej nauczycieli historii i wos. 

 

7. Ochrona danych osobowych 

a) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkursie uczestnik wyraża pisemnie 

na załączniku do regulaminu, który zawiera również klauzulę informacyjną w zakresie 

przetwarzania danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. 

b) W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnik nie może 

brać udziału w finale konkursu. 

c) SKK przekazuje organizatorowi tylko listę uczestników zakwalifikowanych do finału 

powiatowego i dołącza do protokołu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko 

zakwalifikowanych uczniów. 

d) W czasie trwania turnieju, przeglądu lub konkursu uczniowie powinni się znajdować 

pod opieką nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza lub swoich rodziców lub 

prawnych opiekunów. Organizator nie odpowiada za indywidualne bezpieczeństwo 

ucznia w czasie przebywania na korytarzach, toaletach w drodze na konkurs lub  

w czasie powrotu do domu. 

e) Treść zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

f) Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych jest do pobrania na stronie 

https://pcdn.edu.pl w zakładce Konkursy w miejscu opublikowania niniejszego 

regulaminu. 

  

http://www.pcdn.edu.pl/
https://pcdn.edu.pl/
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie udziału w: 

 

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

 

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

/podaj pełną nazwę konkursu, turnieju itp./ 

 

organizowany przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze oraz w celach promocyjno-marketingowych  

 

w roku szkolnym ………………………. 

 

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

/imię i nazwisko uczestnika/ 

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam
1
 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie: 

a) zbierania i przetwarzania informacji o wynikach wszystkich etapów konkursu, 

b) publikowania wyników kwalifikacji uczestników do etapu powiatowego i wyższych 

etapów na stronie internetowej organizatora oraz Powiatu Górowskiego – organu 

prowadzącego, 

c) publikowania listy laureatów i wyróżnionych uczestników na stronie internetowej 

organizatora oraz Powiatu Górowskiego – organu prowadzącego, 

d) publikowania udziału w uroczystych podsumowaniach konkursów w formie gali 

laureatów (lisy obecności, zdjęcia itp.),   

e) udostępniania na stronie internetowej organizatora scenariuszy lekcji w przypadku 

konkursów dla nauczycieli na czas nieokreślony. 

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam
1
 zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie wizerunku autora przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 

Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 

Góra, zwanym dalej „PCDNiPP-P”, w tym w szczególności na potrzeby działalności 

promocyjno-marketingowej PCDNiPP-P prowadzonej za pośrednictwem: 

a) wystaw organizowanych przez PCDNiPP-P, 

b) witryny internetowej PCDNiPP-P pod adresem https://pcdn.edu.pl 

c) witryny internetowej organu prowadzącego – Powiat Górowski pod adresem 

https://powiatgora.pl 

 

Czy musisz wyrazić zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku odmowy zgody na 

przetwarzanie tych danych, uczestnik nie może brać udziału w żadnej z form konkursów 

organizowanych przez nas. 

 

Uwaga. Przed podpisaniem zgody zapoznaj się z klauzulą informacyjną na drugiej 

stronie. 

 

 

………….……….……… ………………………………………………… 

/miejsce, data/ /podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub 

pełnoletniego uczestnika/ 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 

https://pcdn.edu.pl/
https://powiatgora.pl/


5 

Klauzula informacyjna 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), określane jako „RODO”. W związku  

z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa 

się to po dniu 25 maja 2018 roku. 

 

Administratorem danych osobowych jest: 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

w Górze, pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra 

tel. (65) 544 12 77, email: pcdn@pcdn.edu.pl 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. (65) 544 12 77, iod@pcdn.edu.pl 

 

1. Cel przetwarzania: 

Dane osobowe Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zadań 

statutowych i ustawowych wynikających z przepisów prawa oświatowego. W szczególności 

dotyczy to możliwości udziału w różnej formie konkursów organizowanych wspólnie przez 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego w Górze oraz szkołę/placówkę uczestnika.  

2. Podstawa prawna przetwarzania: 

a) art. 6 pkt 1 lit. a i c rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),  

b) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 

z późn. zm.). 

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). 

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. 

zm.). 

e) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574 z późn. 

zm.). 

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r.  

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591). 

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 

r., poz. 369). 

3. Jakie dane przetwarzamy? 

W szczególności są to takie dane jak: nazwisko, imię, nazwa szkoły oraz jej dane 

teleadresowe, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.  

4. Czy musisz wyrazić zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku odmowy zgody na 

przetwarzanie tych danych, uczestnik nie może brać udziału w żadnej z form konkursów 

organizowanych przez nas. 

5. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych? 

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

usunięcia. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). Dane nie ulegają profilowaniu (zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji w trakcie ich przetwarzania). 

6. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata szkolne, a przechowywane zgodnie 

z przepisami o archiwizacji. Materiały promocyjne, prace i wytwory laureatów konkursów, 

a także materiały wizerunkowe będą przechowywane przez okres 2 lat szkolnych. Scenariusze 

lekcji zostaną umieszczone na czas nieokreślony. 

7. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom? 

Jedynie w uzasadnionych prawnie przypadkach dane osobowe przekazywane są uprawnionym 

do tego instytucjom (np.: sąd, prokuratura, policja). Informacji o wynikach etapów szkolnych 

nie będziemy przekazywali innym szkoło/placówkom. 

mailto:pcdn@pcdn.edu.pl
mailto:iod@pcdn.edu.pl

