
 

Regulamin  XI  Powiatowego  Konkursu  „ Historia  Żukowa  i  okolic ” 
    im.  Antoniego  Grzędzickiego  

 

„Cudze  chwalicie,  swego  nie  znacie”… 
 

część 2. - WIEDZA 
 

1. Celem  konkursu   jest: 

-  rozbudzenie  zainteresowania  książką  i  zachęcanie  do  czytania, 

-  poznawanie  przez  uczniów  literatury  kaszubskiej, 

-  poznanie  historii  Kaszub.   

2. Konkurs  składa  się  z  2 etapów   

 I. część - plastyczna - trwająca  do  13 lutego  br. 

II. część - wiedza  o  Żukowie  i  okolicach    
3. Termin  i  miejsce  konkursu  z  wiedzy: 

18 II ( sobota ) 2023 r.  od  godz. 9:00  w  Szkole  Podstawowej  Nr 1                                 
im. Obrońców  Wybrzeża  w  Żukowie ul. Gdyńska 7. 

4. Kategorie  w  II etapie – z  wiedzy: 

A. uczniowie  klas  III – IV  szkoły  podstawowej, 

B. uczniowie  klas  V – VI  szkoły  podstawowej, 

C. uczniowie  klas  VII – VIII  szkoły  podstawowej.   

W  każdej  kategorii  szkoła  może  zgłosić  po 3  uczestników,  każdy  osobno                      

pisze  test  z  pytaniami  zamkniętymi  i  otwartymi. 

5. Pytania  powtarzają  się  od  lat,  a  odpowiedzi  znaleźć  można  w  literaturze:  

- Praca  zbiorowa „Dzieje  Żukowa”!  

- A. Grzędzicki  „ Kronika  Gminy  Żukowo”  

- J. Ellwart „ Żukowo  i okolice” 

- M. Jeliński „Haft  kaszubski  szkoły  żukowskiej – przeszłość  i  współczesność” 

 

6. Karta  zgłoszenia  uczestnika  została  dołączona  do  regulaminu. 

7. Zgłoszenia  tylko  imię  i  nazwisko  ucz., kategorię  oraz  klasę  należy  przeka-

zywać  mailem  na  adres: krystynka.stolemka@interia.pl  do  13. 02. 2023 r.                     

do  godz. 15:00 = termin ostateczny!  Wypełnione  karty  zgłoszenia  opiekunowie  

przywożą  w  dniu  konkursu!                                                                               
8. Każda  szkoła  podstawowa  walczyć  może  o  pierwsze  miejsce  w  kat.  kl. I – VIII 

Wprowadzono także punktację za uzyskane miejsca (jak w poprzednich latach),                          

co pozwoli wyłonić najlepszą szkołę zgodnie z hasłem „Jestem przewodnikiem                          

w  gminie  Żukowo”. 

Wszystkie punkty otrzymane za miejsca z prac plastycznych z danej szkoły                    + 

uzyskane miejsca w konkursie z wiedzy zostaną zsumowane i zadecydują                      o  

miejscu  szkoły. 

    za  1. miejsce  ucz. = 5 pkt. 
    za  2. miejsce  ucz. = 4 pkt. 
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    za  3. miejsce  ucz. = 3 pkt. 

    za  wyróżnienie  ucz. = 2 pkt. 
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    za  udział  ucz. = 1 pkt. 
Po  podsumowaniu  wszystkich  punktów  szkoła  otrzymuje  określone  miejsce. 

9. Zasady  uczestnictwa: 
Przystąpienie  do  konkursu  oznacza  zgodę  każdego  na  postanowienia  zawarte                   

w  niniejszym  regulaminie.  

Udział  w  konkursie  jest  nieodpłatny.  

Uczestnicy  konkursu  z  opiekunami  przyjeżdżają  na  koszt  własny. 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania danego miejsca lub przyznania 
miejsc  ex  aequo. 
Odpowiedzi  oceniają  wybrane  Komisje  i  ich  głos jest  decydujący!  
Nauczyciel/opiekun  uczestnika  może  otrzymać  informacje  o  ilości  punktów  
zdobytych  przez  swoich  uczniów,  lecz  nie  ma  wglądu  do  oddanych  testów.  Każdy  

uczestnik  otrzymuje   dyplom  i  jakiś  upominek  w  zależności  od  zajętego  miejsca. 
10. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
("RODO")  obowiązkowo  należy  podpisać   karty  zgłoszenia.  

Serdecznie  zapraszamy  do  poszerzania  wiadomości  o  swojej  Gminie! 
 

Organizatorzy: 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wybrzeża  w  Żukowie 

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Żukowie 


