
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
uzyskania tytułu „Aktywna szkoła” 

 

realizowanego w ramach projektu 

„Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 

4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981” 

 

 

Organizatorzy: 

- Kuratorium Oświaty w Katowicach 

- Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach 
 

 

I. Cele konkursu: 
 

1. Aktywizowanie młodzieży. 
2. Rozbudzanie zainteresowania historią współczesną. 
3. Kształtowanie szacunku wobec bohaterów. 
4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 
5. Pogłębianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej. 
6. Wspieranie młodzieży w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań. 
7. Promocja projektu: „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 

14, 15, 16 grudnia 1981” oraz zachęcanie uczniów i nauczycieli szkół 

ponadpodstawowych do uczestnictwa w konkursach projektu: publicystycznym, 

teatralnym, plastycznym, muzycznym, nauczycielskim, a także do zwiedzania Muzeum 

- Izby Pamięci Kopalni Wujek w Katowicach. 

 
 
 
II. Uczestnik konkursu: 

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego 

 
III. Terminy:   

 

1. Dyrektor szkoły wysyła zgłoszenie do udziału w konkursie (załącznik nr 1)  
do 28.02.2023 r. na adres wujek81@xlo.pl, 

2. Dokumentację konkursową  (z opisem: nazwa szkoły) należy nadesłać do dnia 
19.05.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: X Liceum 

Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach ul. K. 

Miarki 6,  

40-224 Katowice, z dopiskiem: „Grudzień 1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki  

z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981” – Konkurs uzyskania tytułu 

„Aktywna szkoła” 

 

IV. Zakres tematyczny konkursu: 

Wykonanie co najmniej 4 poniższych zadań, przy czym udział w zadaniu 6 jest 

obowiązkowy. 

 



 

 

 

 

Numer 

zadania 
Zadanie Ocena zadania 

1 
Udział w konkursie publicystycznym 

 

„Śledztwo dziennikarskie – reportaż”. 

Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek  

w kontekście historycznym i politycznym. 

Zgodnie z pkt. VI Regulaminu 

2 Udział w konkursie teatralnym 

 

Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek  

w ujęciu literackim i aktorskim 

Zgodnie z pkt. VI Regulaminu  

3 Udział w konkursie plastycznym  

 

Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek  

w ujęciu twórców komiksu. 

Zgodnie z pkt. VI Regulaminu 

4 Udział w konkursie muzycznym  

 

Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek   

w ujęciu poetycko-wokalnym.  

Zgodnie z pkt. VI Regulaminu 

5 Udział w konkursie nauczycielskim 

 

Wydarzenia 1981 r. w kopalni Wujek 

tematem zajęć dla młodzieży dotyczących 

najnowszej historii.   

Zgodnie z pkt. VI Regulaminu 

6 
Udział w aktywnym zwiedzaniu Muzeum 

- Izby Pamięci Kopalni Wujek  

w Katowicach 

Tytuł „Aktywnej  szkoły” za udział uczniów 

w zwiedzaniu Muzeum - Izby Pamięci 

Kopalni Wujek w Katowicach oraz 

przystąpienie do co najmniej 4 konkursów 

w projekcie (w tym zwiedzanie Muzeum - 

obowiązkowe) 

Zgodnie z pkt. VI Regulaminu 



 
 
 
 
V. Wymogi formalne konkursu: 

 

W kopercie przekazanej przez szkołę powinny się znaleźć: 

 

1. Dokumentacja fotograficzna z aktywnego udziału uczniów w zwiedzaniu, 
2. Oświadczenie o przystąpieniu szkoły do co najmniej 4 konkursów projektu „Grudzień 

1981, Wujek – Pamiętamy. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981”  

(w tym zwiedzanie Muzeum - obowiązkowe). 

 
 
VI. Ocena i nagrody: 

 
1. Przystąpienie do projektu, aktywny udział uczniów w zwiedzaniu Muzeum - Izby 

Pamięci Kopalni Wujek w Katowicach oraz zdobycie jednego z trzech pierwszych 
miejsc w co najmniej 4 konkursach. Szkoły będą kwalifikowane przez komisję 
konkursową powołaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. W sprawach 
spornych głos rozstrzygający będzie należał do przewodniczącego komisji. Z oceny 
prac konkursowych zostanie sporządzony protokół.  

2. Kryteria oceny to: 

 zgłoszenie do konkursu, 

 potwierdzenie aktywnego udziału w zwiedzaniu Muzeum, 

 miejsca zajęte w konkursach. 
3. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł „Aktywna szkoła. 4 kartki z kalendarza – 13, 14, 

15, 16 grudnia 1981” ufundowany przez Śląskie Centrum Wolności  

i Solidarności w Katowicach.  

 
VII. Pozostałe ustalenia: 

      Dojazd na galę finałową konkursu uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów Konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w zakresie programu gali finałowej. 

Pytania oraz uwagi dotyczące udziału w Konkursie należy kierować  

do koordynatora oraz organizatora konkursu: 

Koordynator: 

X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 

      Bogdan Starzyczny, e-mail: wujek81@xlo.pl,  tel. 32 259 77 59 

Organizator: 

    Kuratorium Oświaty w Katowicach 

      Joanna Końska, e-mail: j.konska@kuratorium.katowice.pl,  tel. 32 606 30 14 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie 

uzyskania tytułu „Aktywna szkoła”. 

4 kartki z kalendarza – 13, 14, 15, 16 grudnia 1981 

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko dyrektora szkoły:  

 

……………………………………………………….……………………………………. 
 

 

2. Nazwa i adres szkoły, e-mail do kontaktu z dyrektorem szkoły:  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

…………………………………………                           ……………………………………. 

      data i podpis dyrektora szkoły                                           pieczęć szkoły 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


