
  

 

100 ROCZNICA PLEBISCYTU  NA WARMII I MAZURACH 

 

 

REGULAMIN KONKURSU POD HASŁEM:  

 

PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACH               
1920-2020 

 

 

PATRONAT: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

 

ORGANIZATORZY: 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski 
 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  

 

GŁÓWNE CELE KONKURSU: 

 Upamiętnienie 100 rocznicy plebiscytu na Warmii i Mazurach 
 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie wiedzy o historii Polski  

 rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów; 
 promowanie nowatorskich metod pracy z uczniem i tworzenia autorskich rozwiązań 

metodycznych w nauczaniu historii 

  



  

 

ADRESACI KONKURSU 

 

          I.   Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami 

          II. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

          

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny 

2. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przeniesienie praw 
do utworu na W-M ODN w Olsztynie  

  

 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 
2. Efektem pracy w części konkursu dla uczniów ma być projekt strony internetowej lub gry 

komputerowej związanej z tematem konkursu. 
3. Efektem pracy w części dla nauczycieli ma być scenariusz zajęć on- line związany 

z tematem konkursu. 

4. Pracę wraz z danymi uczestnika konkursu, adresem szkoły i zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych należy przesłać na adres: rutkowski@wmodn.olsztyn.pl                                 

do dnia 11 grudnia 2020 r. 
5. Prace nie mogą być zgłoszone wcześniej do innych konkursów 
6. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, brak zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uprawnia Realizatora do odrzucenia pracy konkursowej. 
7. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnej przyczyny 

pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez uczestników 
w toku konkursu.  

WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1. Komisja konkursowa będzie oceniać nadesłane prace wg następujących kryteriów:  
o zgodność z tematem  

o wartość merytoryczna, 
o oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu, 

o umiejętność wykorzystania technologii komputerowej 
o przydatność w praktyce szkolnej 
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2. Realizator konkursu ogłosi listę laureatów na stronie W-M ODN w Olsztynie  
3. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (pula nagród 8000 zł)                                   

i dyplomy dla laureatów konkursu. 

4. Szkoły nagrodzonych uczniów i nauczycieli zostaną odrębnie powiadomione pocztą 
elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.  

5. Komisja konkursowa może dodatkowo przyznać wyróżnienia. 
6. Decyzja Komisji konkursowej, związana z wyłonieniem laureatów konkursu, jest 

ostateczna. 

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: 
 

 Jacek Rutkowski - nauczyciel konsultant 
 

 W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku 
 mail: rutkowski@wmodn.olsztyn.pl  

 
 

Iwona Jóźwiak – doradca metodyczny 
 

 W-M ODN w Olsztynie  
 mail: jozwiak@wmodn.olsztyn.pl  
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