
 

 

 

 

REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY NA TEMAT GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

,,500-LECIE GRODZISKA MAZOWIECKIEGO’’ 

 

 ORGANIZATOR KONKURSU: 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach -                              

Samorząd Uczniowski. 

 

CELE KONKURSU: 

2. Celem konkursu jest: 

 budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o historii                                         

i teraźniejszości miasta Grodzisk Mazowiecki, 

 zainteresowanie uczniów lokalną historią, 

 promocja gminy Grodzisk Mazowiecki.  

  

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książenicach.  

4. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII 

Kategoria wiekowa: 

 kategoria klas IV-VIII 

 kategoria klas VII-VIII 

 

ZASADY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

5. Konkurs odbywa się siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książenicach.  

6. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora ZSP w Książenicach, w skład 

której wchodzą:  

 przewodniczący przedstawiciel dyrekcji  

 członkowie Rady Pedagogicznej  

 czlonkowie Samorządu Uczniowskiego  

7. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, ocena testów 

konkursowych oraz ogłoszenie zwycięzców konkursu. 

8. Premiowane są miejsca 1,2,3 w dwóch kategoriach wiekowych:  

- kategoria klas IV-VI  

- kategoria klas VII-VIII 

9. Zwyciężcy otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplom. 



10. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 08.04.2022 r. (czas 45-60 min.) 

11. W przypadku przejścia oddziałów szkolnych na nauczanie zdalne, komisja konkursowa 

zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu konkursu zdalnie (online) 

poprzez platformę internetową MicrosoftTeams.   

12. Wszystkie decyzje komisji dotyczące wskazania laureatów konkursu oraz przyznania 

nagród są ostateczne.  

13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

14. Szkolny konkurs "500-lecie Grodziska Mazowieckiego" stanowi etap eliminacyjny                       

do “Wielkiego Konkursu z okazji 500. rocznicy nadania praw miejskich: “Grodzisk 

Mazowiecki – wczoraj i dziś” w kategorii “Konkurs wiedzy o Grodzisku Mazowieckim – 

Uczniowie” dla uczniów klas VII i VIII. 

15. Laureaci szkolnego konkursu "500-lecie Grodziska Mazowieckiego" którzy otrzymają 

największą ilość punktów, będą mieli możliwość reprezentować Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Książenicach w “Wielkim Konkursie z okazji 500. rocznicy nadania praw 

miejskich: “Grodzisk Mazowiecki – wczoraj i dziś” w kategorii “Konkurs wiedzy o Grodzisku 

Mazowieckim – Uczniowie”. 

 

TERMINY ZGŁASZANIA DO KONKURSU: 

16. Złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oznacza zgłoszenie uczestnika                   

do konkursu i akceptację regulaminu. Formularz podpisany przez rodzica/prawnego 

opiekuna, uczeń dostarcza w szkole do dnia 31 marca 2022 r. do opiekunów samorządu 

uczniowskiego p. Sylwii Ramotowskiej lub p. Radosława Kaczorowskiego.  

17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w formie wskazanej przez Organizatora. Dodatkowo 

informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.  

18. Wyniki konkursu będą podane do wiadomości w dniu 13.04.2022 r.  

 

Organizator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Załącznik 1 )  
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Karta zgłoszenia uczestnika  
Konkursu Wiedzy na temat Grodziska Mazowieckiego                                                     

„500-lecie Grodziska Mazowieckiego”  
 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Szkolnym Konkursie Wiedzy 
na temat Grodziska Mazowieckiego "500-lecie Grodziska Mazowieckiego" zorganizowanym 
przez ZSP w Książenicach - Samorząd Uczniowski. 

 
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
2. KLASA 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

…………………………………………………….. 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

 Znam i akceptuję Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy na temat Grodziska 
Mazowieckiego „500-lecie Grodziska Mazowieckiego”. 

 
 

……………………………….. 
podpis ucznia 


