
REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO “Maciej Rataj w dziejach II Rzeczypospolitej” 

 

§ 1.Cele konkursu:  

1. Popularyzacja postaci patrona szkoły Macieja Rataja, jego życia i działalności. 
2. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z historią ojczyzny i szkołą. 
3. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej.  
4. Integracja międzypokoleniowa.  
5. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami rocznicy 

urodzin Patrona poprzez łączenie wiedzy historycznej z teraźniejszością. 

§ 2. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu 
reprezentowany przez Dyrektora szkoły oraz inicjatorów koordynujących jego 
przeprowadzenie: Julitę Okrąglewską i Danutę Machnio. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie poprzedzającym Dzień Patrona 
szkoły (styczeń/ luty). 

3.  Konkurs będzie przebiegał w dwu etapach: klasowym i ogólnoszkolnym. 
4.  Etap klasowy poprzedzi godzina wychowawcza, podczas której wychowawcy 

klas przypomną uczniom postać Macieja Rataja wykorzystując materiały 
udostępnione przez koordynatorów konkursu i/lub przygotowane przez siebie. 

5. Materiały udostępnione będą uczestnikom i nauczycielom na stronie 
internetowej szkoły w postaci linków do stron www oraz w bibliotece szkolnej 
w wersji książkowej do wypożyczenia.  

6. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół im. M. Rataja. 

§ 3. Zasady konkursu i nagrody: 

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania obu 
etapów. 

2. Etap klasowy konkursu odbędzie się przed feriami zimowymi i przeprowadzą go 
wychowawcy po przeprowadzeniu tematycznej gddw poprzez udostępnienie 
wychowankom linku do testu on-line, który otrzymają od Dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca o udostępnieniu linku uczniom powiadamia mailowo jednego z 
koordynatorów. 

4. Wychowawcy zostaną powiadomieni o wynikach etapu klasowego mailowo.  

5. Uczniowie, którzy w etapie klasowym osiągną wynik minimum 50%- otrzymają 
pochwałę wychowawcy za udział w konkursie do dziennika elektronicznego.  



6. Uczeń z najwyższym wynikiem w klasie otrzyma ocenę bardzo dobrą z historii bądź 
j. polskiego (decyzja ucznia), dyplom oraz przechodzi do etapu ogólnoszkolnego. 

7. Etap szkolny odbędzie się stacjonarnie w formie pisemnej w terminie 
ustalonym przez organizatora, a gdyby nie było takiej możliwości z przyczyn 
obiektywnych- uczestnicy otrzymają link do testu na platformie Testportal i 
wykonają test w jednym ustalonym przez organizatora terminie. 

8. Wyniki konkursu szkolnego ogłoszone zostaną w Dniu Patrona. 
9. Trzy osoby z najwyższymi wynikami w szkole otrzymają oceny celujące z 

historii i j. polskiego oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. 
10. Nagrody w Konkursie funduje Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. M. Rataja. 
11. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego 

Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.  

§ 4. Dane osobowe uczestników konkursu 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych 
osobowych, tj. imienia, nazwiska i klasy. 

 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego 
Konkursu oraz w związku z popularyzacją konkursu na stronie internetowej szkoły.  

§ 5. Postanowienia końcowe 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 
szczególności zmian terminów bądź formy poszczególnych czynności konkursowych. 


