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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO  

 O PATRONIE SZKOŁY STANISŁAWIE KONARSKIM  

 

1. Cele konkursu: 

• Rozpropagowanie i upowszechnienie wiedzy na temat Patrona Szkoły 

Hieronima Stanisława Konarskiego - jego życia i twórczości. 

• Zapoznanie uczniów z sylwetkąks. Stanisława Konarskiego. 

• Uczczenie 320 rocznicy urodzin Stanisława Konarskiego  

• Propagowanie wśród uczniów działalności edukacyjnej, politycznej  

i społecznej Patrona Szkoły. 

• Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej 

 

2. Organizator konkursu: 

Organizatorami konkursu są Nauczyciele Historii X Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu.  

Informacje o konkursie są dostępne na stronie 

internetowejSzkoły:https://konarski.radom.pl/  

Koordynator konkurs: p. Kinga Piasta 

Kontakt w sprawach organizacyjnych: kpiasta@konarski.radom.pl, poprzez dziennik 

elektroniczny - platformę Librus oraz platformę Microsoft Teams. 

 

3. Adresaci konkursu:  

Uczniowie wszystkich klas X Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu. 
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4. Tematyka konkursu  związana jest z historią Patrona Szkoły, jego życiem  

i działalnością publiczną. 

 

5. Zasady konkursu: 

I. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

II. I kategoria – test pisemny odbędzie się 15 grudnia 2020 roku godzina 16.00. 

III. II kategoria – praca plastyczna. 

IV. W części pisemnej zostanie przeprowadzony test obejmujący pytania 

dotyczące postaci Stanisława Konarskiego. Test składa się z 25 pytań. Test 

zostanie przeprowadzony na platformie Microsoft Teamsw zespole Konkurs 

Historyczny o Patronie Szkoły, do którego dołączeni zostaną uczniowie, 

którzy zgłosili się do konkursu.  

V. Praca plastyczna powinna spełniać następujące kryteria: 

• temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje 

autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu; 

• rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297  

x 420 mm); 

• forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki; 

• praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora; 

• każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę - imię, nazwisko i klasę 

autora. 

• prace plastyczne będzie oceniać Komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, 

Wicedyrektor Szkoły, nauczyciele historii. 

VI. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje koordynator konkursu p. Kinga Piasta 

poprzez dziennik elektroniczny, drogą e-mailową: kpiasta@konarski.radom.pl 

oraz poprzez platformę Microsoft Teams. 

 

6. Nagrody: 

Dla zwycięzców konkursu, za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii 

przewidziano atrakcyjne nagrody, dyplomy, bardzo dobre oceny z historii oraz 
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dodatkowe dodatnie punkty z zachowania. Każdy uczestnik konkursu otrzyma 

dodatnie punkty z zachowania. 

 

7. Harmonogram konkursu: 

• 20 listopada2020 r. - ogłoszenie konkursu, 

• do 11 grudnia 2020 r. - zgłoszenia uczniów do Konkursu, 

• 15 grudnia 2020 r. godzina 16.00 - rozwiązywanie testu konkursowego, 

• 16grudnia 2020 r. - rozstrzygnięcie konkursu w kategorii plastycznej, 

• do 20 grudnia 2020r. - opublikowanie wyników Szkolnego Konkursu 

Historycznego o Patronie Szkoły Stanisławie Konarskim na stronie 

internetowej szkoły. 

 

8. Zalecana literatura: 

• W. Konopczyński: S. Konarski, Warszawa (Kraków) 1926 

• J. Kurdybacha: Działalność pedagogiczna S. Konarskiego, Wrocław 1957, 

Monografie z Dziejów Oświaty nr 1 

• Nowak-Dłużewski J., Stanisław Konarski, Warszawa 1951. 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Konarski 

• https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Konarski-Stanislaw;3924754.html 

• https://historia.org.pl/2018/12/17/stanislaw-konarski-1700-1773-poeta-

pedagog-reformator/ 

• https://www.bn.org.pl/aktualnosci/533-stanislaw-konarski.html 

 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu. 

 

 Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! 


