Regulamin III etapu konkursu: ŚWIĘTUJMY NIEPODLEGŁĄ!
Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości

REGULAMIN
Miejskiego Konkursu na Projekt Edukacyjny Szkoły z zakresu
Wychowania Patriotycznego „Bohaterom Niepodległej”
w związku z 3-letnim przygotowaniem do 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.

III etap 2017/2018:
ŚWIĘTUJMY NIEPODLEGŁĄ!

Gmina Miasta Tarnowa zaprasza do udziału w Miejskim Konkursie
na Projekt Edukacyjny Szkoły „Bohaterom Niepodległej” ze szczególnym
uwzględnieniem udziału wybitnych osobowości i zwyczajnych mieszkańców
Tarnowa i okolic w dążeniach do niepodległości w 1918 r. Etap III zakłada
wyobrażenia i propozycje rozszerzające sposób świętowania i model
świętowania Odzyskanie Niepodległości.
I. Organizatorzy.
 Organizatorami Miejskiego Konkursu na Projekt Edukacyjny Szkoły „Bohaterom
Niepodległej” zwanego dalej „konkursem” jest: Rada Miejska Tarnowa i Wydział
Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy aktywnej współpracy Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika.
 Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa
Romana Ciepieli.
II. Tematyka i cele konkursu
 Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego szkoły,
zawierającego prezentację postaci i grup osób oraz postaci lub grup osób; miejsc;
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wydarzeń związanych z Odzyskaniem Niepodległości w 1918 r. Projekt winien być
własnym spojrzeniem szkoły na udział zarówno wybitnych osobowości jak również
i zwyczajnych mieszkańców Tarnowa i okolic w dążeniach do niepodległości w 1918
r. Można ukazać także miejsca i wydarzenia, które warto przywrócić pamięci po 100
latach. Proponowany konkurs stanowi ostatni element 3-letniego przygotowania do
100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zgodnie z miejskim projektem
edukacyjnym „Narodowe Święto Niepodległości”. W bieżącej edycji najistotniejsze
jest zaproponowanie różnych sposobów świętowania Niepodległości w oparciu o
posiadane materiały dotyczące osób, miejsc, wydarzeń z lat 1914-1918.
W roku szkolnym 2017/2018 projekt będzie realizowany w zakresie czasowym od
1 października do 10 grudnia 2017 r. (III etap projektu) oraz od 1 października 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r. (jako przygotowanie materiałów do okolicznościowej
publikacji, podsumowującej 3-letnie działania konkursowe).
Miejsce realizacji projektu: szkoły publiczne, miasto Tarnów i jego okolice.
III. Cele konkursu















Przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego
dzieci i młodzieży szkolnej ukazujących, w jaki sposób należy świętować rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Wyeksponowanie udziału wybitnych osobowości i zwyczajnych mieszkańców
Tarnowa i okolic w dążeniach do niepodległości Polski w regionie tarnowskim
w latach 1914-1918; wskazanie miejsc i wydarzeń związanych z odzyskaniem
niepodległości na terenie Tarnowa i okolic.
Zwrócenie uwagi na rangę wychowawczą postaw i ich uniwersalność oraz odniesienie
do współczesności.
Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej Odzyskania Niepodległości na różnych
płaszczyznach.
Uświadomienie uczniom Tarnowa i okolic znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla
powstania niepodległego państwa polskiego; podkreślenie wkładu pracy i zasług wielu
Polaków w walce o wolność i utrzymanie polskości.
Wychowanie patriotyczne poprzez kształtowanie postaw patriotycznych,
obywatelskich (np. rajd szlakami, symulacje wydarzeń itp.).
Budzenie i rozwijanie zainteresowania przeszłością (edukacja regionalna, zachowanie
pamięci o miejscach związanych z historią w moim regionie).
Zachęcanie uczniów do działań twórczych i innowacyjnych, aktywnie uczestniczących
w życiu społeczności lokalnej.
Zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania historii, tradycji i kultury
regionu.
Integrowanie przedstawicieli różnych środowisk wokół wychowania patriotycznego.
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IV. Udział w konkursie
 W miejskim konkursie przewidziano wspólną rywalizację w ramach dwóch grup
wiekowych:
A). szkoły podstawowe i gimnazja miasta Tarnowa (łącznie)
B). szkoły ponadgimnazjalne miasta Tarnowa.
 Istotne jest dostosowanie projektu do poziomu wiekowego uczniów szkół.
 Każda szkoła może w sposób dowolny, wybrać kształt projektu, a więc formy
i metody realizacji.
 Program może być kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych działań.
 W zespole szkół podjęta tematyka zadań może być taka sama, ale działania i formy
powinny być różne a język opisu dostosowany do poziomu edukacyjnego.
 Szkoły prowadzą dokumentację realizowanych działań, która będzie możliwa do
wykorzystania podczas redagowania publikacji podsumowującej 3-letni projekt.
V. Przebieg konkursu
Harmonogram działań konkursowych 2017-2018
Zadanie projektowe
Termin realizacji
Opracowanie koncepcji projektu, harmonogramu
Maj-Czerwiec 2017 r.
Zredagowanie pisma do dyrektorów szkół miasta
Czerwiec i wrzesień 2017 r.
Tarnowa propagującego konkurs
Przygotowanie dodatkowych informacji nt. konkursu
Początek września 2017 r.
Popularyzacja konkursu w szkołach miasta Tarnowa
Czerwiec, wrzesień, grudzień
2017 r. oraz styczeń i
październik 2018 r.
Popularyzacja konkursu w mediach tarnowskich
Sierpień-grudzień 2017 r. oraz
styczeń i październik 2018 r.
Wybór Jury konkursu
Czerwiec i wrzesień 2017 r.
Złożenie ofert udziału w konkursie przez
Do 30 września 2017 r.
poszczególne szkoły (szczegółowe informacje w
w Zespole Szkół
terminie późniejszym)
Ogólnokształcących
i Technicznych im. Jana
Szczepanika w Tarnowie,
ul. Brodzińskiego 9,
fax. 14-621-83-16
Przekazanie szkołom – uczestnikom konkursu środków Październik 2017 r.
finansowych na cele organizacyjne konkursu
Realizacja projektu w szkołach pn. „Świętujmy
Od 1 października do 30
Niepodległą”
listopada 2017 r.
Złożenie sprawozdania z realizacji 3 etapu projektu Do 5 grudnia 2017 r.
Ocena projektów edukacyjnych poszczególnych szkół
1 października – 10 grudnia
2017 r.
Ogłoszenie wyników i uroczysta gala
Połowa grudnia 2017 r.
podsumowująca 3-letni projekt edukacyjny
Narodowe Święto Niepodległości edycja 2017/2018

Strona 3

Regulamin III etapu konkursu: ŚWIĘTUJMY NIEPODLEGŁĄ!
Zredagowanie materiałów do publikacji przez
poszczególne szkoły
(szczegóły w terminie późniejszym)
Wydanie albumu 100-lecia Niepodległości – publikacji
podsumowującej 3-letni projekt edukacyjny


















Do 31 stycznia 2018 r.

Październik 2018 r.

VI. Zasady oceny konkursu
Przebieg konkursu ocenia Jury powołane przez Organizatora, które ma prawo
uczestniczyć w zadaniach realizowanego projektu.
W skład Jury wejdą tarnowskich pasjonatów wychowania patriotycznego,
przedstawiciele instytucji, nauczycieli – historycy, poloniści, geografowie itp.
Decyzje Jury o wynikach i przyznaniu nagród są ostateczne i nie podlegają zmianom,
protestom i weryfikacji.
Formalne wymagania dotyczące struktury projektu obejmują: wstęp i założenia, cele,
formy realizacji, terminarz, harmonogram. Projekt winien określać ponadto
beneficjentów i osoby realizujące w związku z poszczególnymi elementami projektu
(karta zgłoszeniowa w załączeniu).
Jury oceniać będzie aspekty projektu konkursowego według następujących kryteriów:
wysoka zawartość merytoryczna projektu szkoły,
pomysłowość i nowatorstwo,
różnorodność form realizacji programu,
objęcie zakresem treści i działań obszaru miasta Tarnowa i okolic,
podkreślenie aspektu wychowawczego działania,
korelacja wiedzy, sztuki, wysiłku ruchowego,
wykorzystanie walorów przekazu multimedialnego,
dostosowanie programu do poziomu wiekowego uczniów szkół,
dbałość o bibliografię i źródła.
Szkoły uczestniczące w miejskim projekcie składają sprawozdanie z realizacji
działań konkursowych do 5 grudnia 2017 r. do ZSOiT im. Jana Szczepanika
w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 9 w formie wydruku komputerowego oraz w
formie zapisu elektronicznego na nośniku cyfrowym.

VII. Wyniki oceny Jury i nagrody
 Wszystkie decyzje Jury zostaną ogłoszone w połowie grudnia 2017 r. na stronie
internetowej miasta po zakończeniu konkursu.
 W każdej z dwóch kategorii wiekowych przyznane zostaną przez Jury nagrody za
zajęcie 1., 2. i 3. miejsca, a wyróżnienia będą miały miejsce podczas uroczystej gali
podsumowującej 3-letni projekt edukacyjny Miasta Tarnowa.
 Informacja o projekcie zostanie zamieszczona na tarnowskiej stronie internetowej
(opis projektu, wyniki konkursu, wyróżnione projekty szkół…) oraz na stronach
internetowych szkół uczestniczących w projekcie.
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VIII. Finansowe zabezpieczenie realizacji projektu
Środki finansowe na realizację projektu ujęto w budżecie miasta Tarnowa na 2017 r.
z przeznaczeniem na realizację wychowania patriotycznego w szkołach.
W III etapie projektu w roku szkolnym 2017/2018 obejmują one:
kwotę na cele organizacyjno-biurowe zadania opracowanego przez szkoły, które
przystąpiły do konkursu,
wynagrodzenia dodatkowe nauczycieli za pracę przy projekcie (godziny
ponadwymiarowe)
honorarium dla jury,
nagrody finansowe dla szkoły za najlepszy projekt edukacyjny w poszczególnych
kategoriach wiekowych: 1. miejsce – 3.000 zł, 2. miejsce – 2.000 zł i 3. miejsce 1.000
zł.
Podział kwot uzależniony będzie od liczby szkół uczestniczących w projekcie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału środków finansowych
np. na nagrody lub inne formy wyróżnienia.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Organizatorzy konkursu:
 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa
 Rada Miejska Tarnowa
Współpraca:
 Wydział Komunikacji Społecznej
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika
Opracowanie: M. Czosnyka – koordynator projektu

e-mail: mczosnyka19@interia.pl
Wersja 2.
Tarnów, wrzesień 2017 r.
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