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Regulamin konkursu Mój region- moja Ojczyzna
w roku szkolnym 2016/2017
1. Organizatorem konkursu jest Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
3. Konkurs przygotowuje zespół nauczycieli pracujący w sieci współpracy działającej
przy Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
4. Koordynatorami konkursu są doradcy metodyczni RODoN : mgr Beata Majewska
i mgr Agnieszka Rdzanek.
Cele konkursu
1. Rozwijanie zainteresowań tematyką regionalną wśród uczniów.
2. Popularyzacja wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, historii, zabytków
i tradycji Radomia i regionu radomskiego.
3. Kształtowanie emocjonalnego związku z własnym regionem.
4. Doskonalenie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł
oraz ich analizowania i prezentowania.
5. Wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod
i form pracy z uczniem zdolnym.
6. Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.
7. Przygotowanie uczniów do udziału w różnych formach konkursów i wystąpień
publicznych.
.
Organizacja zawodów
1. Chęć udziału w zawodach szkoły zgłaszają w sekretariacie RODoN-u do dnia
31 października 2016 r. podając adres e’mail szkoły, na który zostaną przesłane
zadania.
2. Zawody są dwustopniowe:
I stopień – szkolny
II stopień – finał międzyszkolny
3. Stopień szkolny organizuje i przeprowadza w macierzystej placówce komisja
szkolna na podstawie zadań przesłanych do końca stycznia przez organizatorów.
Etap szkolny powinien zakończyć się do 10 lutego 2017. W jego wyniku powinna
zostać wyłoniona dwuosobowa drużyna reprezentująca szkołę w dalszej rozgrywce.
Nazwiska uczniów, zgody Rodziców na przetwarzanie danych
osobowych
uczestników
konkursu i
nazwisko
opiekuna drużyny
należy zgłościć
organizatorom do końca lutego 2017 r.
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4. Stopień II- finał międzyszkolny odbędzie się w środę 26 kwietnia 2017r.
5. Zakończenie zawodów ( wręczenie nagród i dyplomów) następuje najpóźniej w dniu
zakończenia roku szkolnego 2016/2017.
Zasady udziału i przebieg konkursu:
1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
2. Niestawienie się drużyny szkolnej w dniu przeprowadzania konkursu jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w nim.
3. Uczniowie przystępujący do I stopnia konkursu rozwiążą test wiedzy, który składać
się będzie z pytań i zadań zamkniętych. Zadania te opracowane będą przez
organizatorów zgodnie z podstawą programową przedmiotów: język polski, historia
i przyroda dla II etapu edukacyjnego ( szkoły podstawowe) oraz: język polski,
historia, geografia, wiedza o społeczeństwie dla III edukacyjnego ( gimnazjum).
4. Do szkół, które zgłoszą swój udział w konkursie do 10 listopada 2016 r. przesłany
zostanie wykaz literatury i zagadnień konkursowych.
5. W czasie rozgrywki finałowej uczniowie będą w grupach rozwiązywać
przygotowane przez organizatorów zadania.
6. Rodzice/ prawni opiekunowie uczestnika konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie
i publikowanie danych osobowych, wizerunku oraz uzyskanych wyników podczas
trwania całej edycji konkursu. W/w dane osobowe będą publikowane na stronie
RODoN. Oświadczenia składają w macierzystej szkole.
7. Dyplomy i nagrody zostaną przyznane trzem najlepszym zespołom uczniowskim.

1. Informacji na temat konkursu udzielają:
a) Beata Majewska – RODoN, tel. 0-48-36-00-005,
beata.majewska@rodon.radom.pl
b) Agnieszka Rdzanek – RODoN, tel. 0-48-36-00-005,
agnieszka.rdzanek@rodon.radom.pl
c) sekretariat RODoN, tel. 0-48-36-00-005.
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