
„Rodzina 

tu zaczyna się życie,  
a miłość nigdy się nie kończy… „ 
 

Regulamin  Konkursu Historycznego 

„W poszukiwaniu własnych korzeni” 

I. Organizatorem konkursu historyczno-plastycznego: „W poszukiwaniu własnych 

korzeni” jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego  

w Rumi. 

II. Cele konkursu: 

➢ Integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym; 

➢ Promowanie tradycji rodzinnych; 

➢ Zacieśnianie więzi międzypokoleniowych; 

➢ Podkreślenie roli rodziny w życiu jednostki; 

➢ Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; 

➢ Rozwijanie zainteresowań plastycznych; 

➢ Inspirowanie postaw poznawczo-badawczych. 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII rumskich szkół  

podstawowych; 

• zgłoszenie do  udział w konkursie do 08 marca 2023 r. do nauczycieli 

historii 

IV. Przebieg konkursu. 

1. Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć do wyboru: 

➢ Drzewo genealogiczne swojej rodziny – obejmujące co najmniej 

cztery pokolenia. Opracowane drzewo może być wykonane w dowolnej 

technice. 

Wywód przodków może być uzupełniony o dodatkowe elementy           

(np. widok w tle gniazda rodowego – miejscowości, z której wywodzi 

się ród, zdjęcia rodzinne, herby rodowe i inne). 

➢ Album rodziny powinien przedstawiać historię rodziny bądź 

wybranych jej członków wzbogaconą o zdjęcia, dokumenty lub inne 

pamiątki rodzinne wraz z ich opisem. 



➢ Prezentację multimedialną (do wyboru pokaz slajdów, film, animacja 

rodzinna). 

2. Uczestnicy konkursu z ubiegłych lat mogą wziąć udział w konkursie, jednak  

w innej kategorii niż startowali. 

3. Prace należy dostarczyć do 12 kwietnia do nauczycieli historii 

4. Prace zgłoszone do konkursu muszą być opisane (imię i nazwisko autora pracy, 

jego numer telefonu lub adres e-mail, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna). 

5. Prace multimedialne w formie pokazu slajdów, filmu czy animacji powinny być 

dostarczone na płycie CD, DVD lub pendrivie. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika oraz udostępnienie i opublikowanie pracy. 

 

7. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

• Prawidłowe określenie stopnia pokrewieństwa bliskich; 

• Kompozycja plastyczna: staranność, czytelność i przejrzystość; 

• Oryginalność prac 

8. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu i wystawa prac odbędzie się 21 kwietnia 

2023 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego  

w Rumi. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 


