
Nazwa konkursu: „Z HISTORII SZKOŁY…” – 30 PYTAŃ NA 30-LECIE SZOŁY

Dane organizatora: Karolina Stańczyk

Miejsce i czas 
organizacji 
konkursu:

SP 342 (świetlica szkolna) – od 13 kwietnia do 17 maja 2022 roku

Kryteria definiujące 
osoby uprawnione 
do udziału 
w konkursie:

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas IV-VIII SP z OI 
nr 342 w Warszawie.

Procedura 
przystąpienia do 
konkursu:

Cele ogólne konkursu: 
- popularyzacja historii szkoły wśród uczniów, 
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji 

zawartych w różnych źródłach, 
- pielęgnowanie tradycji patriotycznych i historycznych. 

Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi 
na 30 pytań związanych z historią szkoły. Pytania umieszczone są 
na stronie szkoły w zakładce: 
ŚWIETLICA – KONKURSY – PLAKATY PROMUJĄCE KONKURSY 
– „Z HISTORII SZKOŁY” 
Po kliknięciu w 30 PYTAŃ znajdujących się na plakacie promującym 
konkurs uczestnik zostanie automatycznie przekierowany do pytań. 
Odpowiedzi można przesyłać w formie plików PDF, MS WORD lub 
zdjęć na adres elektroniczny: kstanczyk@sp342.waw.pl

Harmonogram 
konkursu:

- ogłoszenie konkursu – 13 kwietnia 2022 roku 
- przesyłanie odpowiedzi – do 17 maja 2022 roku 
- przesyłanie dyplomów – w trakcie trwania konkursu 
- losowanie i wręczenie nagród – po 17 maja 2022 roku

Opis nagród: 3 nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród uczestników, którzy 
prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania. Ponadto dla każdego 
uczestnika dyplom do wydruku. 
Źródło finansowania – Rada Rodziców.

Kryteria wyboru 
zwycięzcy:

Ocenie podlegać będzie: 
- udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 30 pytań 
- laureaci wyłonieni drogą losowania

Sposób przekazania 
nagrody:

Dyplom zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mail, 
z którego wysłano prawidłowe odpowiedzi. Nagrody rzeczowe 
zostaną wręczone osobiście przez organizatora konkursu w maju.

Zakres danych 
osobowych 
niezbędnych do 
udziału 
w konkursie 
i odebrania 
nagrody:

Zgoda na udział w konkursie, tj. Oświadczenie dotyczące udziału w 
konkursie – Załącznik 1.

Forma publikacji 
wyników:

Ogłoszenie wyników w maju za pomocą dziennika elektronicznego Librus 
oraz w zakładce „Świetlica” na stronie internetowej szkoły.  
Wysłanie odpowiedzi na pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na zasady powyższego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w regulaminie.


