
 

 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Zespołów Szkół Podstawowych 

i Gimnazjów 

z terenu Gminy Krasnystaw 

 

W związku z organizowanym przez nauczycieli Zespołu Nr 3 Przedszkola, Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie konkursem o tematyce regionalnej: „Cudze 

chwalicie, swego nie znacie!” zwracamy się z prośbą o przekazanie zainteresowanym 

nauczycielom i uczniom regulaminu konkursu regionalnego. W tym roku odbędzie się już  

ósma edycja realizowanego projektu. 

Liczymy na Państwa pomoc i przychylność w realizacji tego zadania. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 Organizatorki: Małgorzata Pomijan i Anna Wrona      

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie 

2. Zespół Szkół Nr1 w Siennicy Nadolnej 

3. Gimnazjum Nr 2 im. mjr Stanisława Sokołowskiego w  Zakręciu 

4. Zespół Szkół Nr 4  w Małochwieju Dużym 
5. Zespół Szkół Nr 5 w Krupem 



Regulamin konkursu: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

VIII  edycja: „Walory turystyczne mojej miejscowości – przywracamy do życia stare, 

niszczejące obiekty .” 

 Organizatorzy konkursu: 

Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie, 

 Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów z 

terenu Gminy Krasnystaw. 

 Cele konkursu: 
1. Rozwijanie wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków z UE dla potrzeb lokalnej 

społeczności. 

2. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z historią Ojczyzny. 

3. Nawiązanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym (instytucje i przedsiębiorcy) oraz 

regionalnym w celu wytworzenia więzi i zrozumienia różnorakich przynależności 

człowieka. 

4. Nawiązanie współpracy szkoły z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną 

i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie: Starostwem Powiatowym 

w Krasnymstawie i Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. 

 

 Planowany termin konkursu: 

            08 czerwca 2016 r. Rozpoczęcie o godzinie  09.30, zakończenie około godziny 12.00. 

Miejsce konkursu: Wiejski Dom Kultury w Niemienicach. 

 Założenia konkursu: 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I –

III gimnazjum. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe 

i gimnazja. 

4.   Każdą szkołę  reprezentuje jedna dwuosobowa drużyna. 

Szkoła podstawowa i gimnazjum:  

Każda drużyna na początku pisze quiz wiedzy na temat naszego regionu (znane 

postacie związane z regionem, szczególne miejsca mojej okolicy, mapa geograficzna 

regionu, osobliwości przyrodnicze regionu; najważniejsze zasady funkcjonowania 

lokalnych przedsiębiorstw (nazwy, zakres produkcji, branża, itp.), ważniejsze 

wydarzenia historyczne miasta Krasnystaw od XIV w. do II wojny światowej 

włącznie), wiedza na temat inwestycji finansowych z UE. Czas trwania quizu – 20 

minut dla wszystkich drużyn. Stopień trudności odpowiednio dostosowany dla szkół 

podstawowych i gimnazjów. 

Następnie każda drużyna ze szkoły podstawowej i gimnazjum  prezentuje 

przygotowany wcześniej projekt w następującej formie:  

- Prezentacja multimedialna (5 fotografii obiektu wykonanych własnoręcznie + 

komentarz słowny do 5 minut). 



- Plakat przedstawiający wizję obiektu po rewitalizacji (forma plakatu A2, technika 

wykonania dowolna + komentarz słowny do 5 minut). Odrestaurowany obiekt może 

pełnić funkcję inną niż pierwotna, ważne, aby podnosił walory miejscowości i wychodził 

naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. 

 

5. Nadesłanie/przywiezienie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że 

uczestnicy konkursu są ich autorami, akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają 

zgodę na umieszczenie danych osobowych uczestników konkursu, ich wytworów   w 

bazie danych szkoły oraz przetwarzanie do celów związanych z niniejszym 

konkursem. 

6. Prezentacje uczniów będą oceniane pod względem oryginalności i wartości 

estetycznych oraz merytorycznych.  

7. W konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były zgłaszane do innych 

konkursów. 

8. Prace, które nie będą spełniały powyższych wymogów nie będą oceniane. 

9. Zwycięzcy i laureaci zostaną wybrani przez  jury składające się z gości honorowych. 

10. Dla wszystkich uczestników konkursu i laureatów są przewidziane nagrody. 

 

 Literatura pomocnicza: 
1. Zapiski krasnostawskie, praca zbiorowa, t. I – VI,  

2.  A. Miecznikowski, Stanisław Sokołowski sportowiec i żołnierz, Krasnystaw – Lublin 

1994. 

3. Strony internetowe dotyczące Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmina i powiat), 

Nadleśnictwa Krasnystaw. 

4. Franciszek Żurek, Powiat krasnostawski w walce o wolność, Wydawnictwo: Norbertinum 

2009, 

5. Kazimierz Stołecki, Krasnystaw – rys historyczny, Wydawnictwo: Norbertinum 2008, 

6. Dowolne leksykony i słowniki biograficzne oraz strony www. (np. www.sztetl.org.p) 

7. Numery „Nestora”. 

8. „Dzieje Gminy Krasnystaw w latach 1864-2014”,  pod red. Ryszarda Maleszyka, 

Krasnystaw  2014. 

 

 Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Zgłoszenia pisemne z danymi osobowymi uczniów i opiekunów oraz zgodę rodziców na 

udział dziecka w konkursie prosimy przesyłać  (karty zgłoszeń  w załączeniu) na adres: 

Zespół nr 3 

Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

im. Stanisława Konarskiego 

22-300 Krasnystaw, 

ul. Krakowskie Przedmieście 38, tel. fax (082)576 23 49 

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (082) 576 23 49 

Termin przyjmowania zgłoszeń  - do 01 czerwca 2016 roku  (Oświadczenia rodziców 

można dostarczyć w dniu konkursu).  

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i serdecznie zapraszamy. 

Organizatorzy: Małgorzata Pomijan i Anna Wrona 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami. 

 

 Nazwa i adres szkoły: 

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

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

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

 

 Imiona  i nazwiska członków drużyny, klasa: 

1.....................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................... 

 

 Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: 

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

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie „Cudze chwalicie, swego nie 

znacie” organizowanym przez Zespół nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Krasnymstawie mojego dziecka :  

…………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

                                                

ucznia/uczennicy: ...…………………………………………………..... 

(nazwa szkoły) 

 

Data: …………….........                                                ………………………………………… 

 


