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Regulamin konkursu 

Izby pamięci w szkole – relikt przeszłości czy nowa odsłona? 
 

Propozycja konkursu organizowanego przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Suwałkach skierowana jest do przedszkoli i szkół, w których funkcjonują izby 

pamięci, izby tradycji i kąciki historyczne.  

Zachowanie dziedzictwa patriotycznego i kulturowego poprzednich pokoleń, ochrona 

przed jego zniszczeniem, propagowanie żywych lekcji historii są ważną częścią procesu 

kształtowania postaw dzieci i młodzieży we współczesnych czasach.  
 

1. Przedmiot konkursu: 

1) izby pamięci, izby tradycji i kąciki historyczne, 

2) sposób wykorzystania izb pamięci, izb tradycji i kącików historycznych w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym szkoły z uwzględnieniem następujących elementów: 

a) historia powstania izby pamięci, izby tradycji / kącika historycznego, 

b) sposób pozyskiwania i gromadzenia zbiorów historycznych, 

c) sposób ekspozycji zbiorów, 

d) wykorzystanie zbiorów w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, 

e) kompatybilność zbiorów z ideą izby pamięci / kącika historycznego (wartościami 

narodowymi i patriotycznymi, historią kraju, historią regionu, historią szkoły, 

patronem szkoły), 

f) sposób upowszechniania informacji o izbie pamięci / kąciku historycznym. 
 

2. Cele konkursu: 

1) promowanie szkolnych izb pamięci, izb tradycji i kącików historycznych, 

podkreślenie ich roli w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej 

oraz edukacji patriotycznej, 

2) pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych 

wydarzeniach z historii kraju i regionu, 

3) propagowanie wiedzy o życiu i działalności patronów szkół, 

4) doskonalenie umiejętności poszukiwania, selekcji i interpretacji źródeł historycznych, 

5) pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie zainteresowań uczniów. 
 

3. Organizator konkursu 

     Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach 
 

4. Adresaci konkursu 

Przedszkola i szkoły, których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki 

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach  
ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki;             tel/fax: (087) 566 36 46 

e-ma i l :  sodn@sodn.suwal ki .p l ,  www. sodn.suwal ki .p l  

http://www.sodn.suwalki.pl/
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5. Zadania uczestników konkursu:  

1) sporządzenie sprawozdania zawierającego następujące informacje: 

a) historia izby pamięci/tradycji lub kącika historycznego, 

b) charakter izby pamięci/tradycji lub kącika historycznego, 

c) miejsce usytuowania izby pamięci/tradycji lub kącika historycznego, 

d) sposób pozyskiwania zbiorów, 

e) krótki opis zawartości zbiorów, 

f) wykorzystanie zbiorów w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

g) sposób upowszechniania informacji o izbie pamięci/tradycji lub kąciku 

historycznym, 

2) dołączenie do sprawozdania jednego przykładowego scenariusza zajęć o tematyce 

patriotycznej, nawiązującego do tradycji i historii szkoły, 

3) dołączenie do sprawozdania dokumentacji zdjęciowej izby pamięci/tradycji lub kącika 

historycznego (max. 10 zdjęć w formacie .jpg/.jpeg), 

4) dostarczenie sprawozdania do Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Suwałkach drogą mailową na adres rskibicki@sodn.suwalki.pl. 
 

6. Terminarz konkursu: 

1) 28 sierpnia 2018 r. - ogłoszenie informacji o konkursie, 

2) do 14 września 2018 r. - zgłoszenia do konkursu. Formularz zgłoszeniowy jest 

dostępny na stronie SODN oraz zawarty w niniejszym regulaminie. Zgłoszenia proszę 

wysyłać w formie wypełnionego załącznika drogą elektroniczną na adres: 

rskibicki@sodn.suwalki.pl, 

3) do 26 października 2018 r. – dostarczenie sprawozdań przez szkoły i przedszkola, 

4) od 26 października 2018 r. do 5 listopada 2018 r. – analiza nadesłanych sprawozdań 

przez komisję konkursową, 

5)  6 listopada 2018 r. – wyłonienie laureatów konkursu.  
 

O terminie i miejscu uroczystości podsumowującej konkurs jego laureaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie/mailowo. 
 

7. Kryteria oceny prac konkursowych. Laureaci konkursu. 

1) Każda praca jest oceniana w skali punktowej podanej poniżej: 

a) historia izby pamięci/tradycji lub kącika historycznego (0-2 punkty), 

b) charakter izby pamięci/tradycji lub kącika historycznego (0-2 punkty), 

c) miejsce usytuowania izby pamięci/tradycji lub kącika historycznego (0-1 punkt), 

d) sposób pozyskiwania zbiorów (0-3 punkty), 

e) krótki opis zawartości zbiorów (0-5 punktów), 

f) wykorzystanie zbiorów w procesie dydaktyczno-wychowawczym (0-5 punktów), 

g) sposób upowszechniania informacji o izbie pamięci/tradycji lub kąciku 

historycznym (0-5 punktów), 

h) poprawność metodyczna, zgodność scenariusza zajęć z celami konkursu 

(0-5 punktów), 
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2) Komisja wyłoni trzech laureatów konkursu, których prace zdobyły najwyższą liczbę 

punktów. 
 

8. Uwagi końcowe 

1) Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora. 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac bez 

wypłacania honorariów autorskich. 

3) Decyzje komisji konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu „Izby pamięci w szkole – relikt przeszłości czy nowa odsłona?” 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Nazwa konkursu 
„Izby pamięci w szkole – relikt przeszłości czy nowa 

odsłona?” 

Nazwa szkoły/przedszkola  

Imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej 
 

Kontakt do osoby zgłaszającej 

(telefon, e-mail) 
 

 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów 

organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

 

 

 

................................................................... 

(podpis dyrektora szkoły, pieczątka szkoły)  


