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Regulamin konkursu  Mój region- moja Ojczyzna 

w roku szkolnym 2018/2019 

 
1. Organizatorem konkursu jest Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

3. Zadania konkursowe przygotowuje zespół zadaniowy nauczycieli współpracujących 

w ramach sieci koordynowanej przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.  

4. Koordynatorami konkursu są doradcy metodyczni RODoN-u: 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,  

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. 

8. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 

 

Organizacja zawodów 

1. Chęć udziału w zawodach szkoły zgłaszają w sekretariacie RODoN-u do dnia  

9 listopada 2018 r. podając adres e-mail szkoły, na który zostaną przesłane 

zadania. 

2. Zawody są dwustopniowe: 

  I stopień – szkolny  
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 II stopień – międzyszkolny 

3. Stopień szkolny organizuje i przeprowadza w macierzystej placówce komisja 

szkolna na podstawie zadań przesłanych do 15 lutego przez organizatorów. Etap 

szkolny powinien zakończyć się  do 22 lutego 2019. 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 złościć organizatorom 

do końca lutego 2019 r.  

4. Stopień  II - międzyszkolny  odbędzie się w poniedziałek,  13 maja 2019r. 

5. Zakończenie zawodów ( wręczenie nagród i dyplomów) następuje najpóźniej w dniu 

zakończenia roku szkolnego 2018/2019. 

 

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),  język polski, historia, 

geografia, wiedza o społeczeństwie dla III edukacyjnego (gimnazjum) oraz  

z uwzględnieniem literatury wskazanej w regulaminie. 

4. W czasie rozgrywki finałowej uczniowie będą w grupach rozwiązywać 

przygotowane przez organizatorów zadania. 

5. 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-u. Oświadczenia uczniowie składają  

w macierzystej szkole. 

6. Dyplomy i nagrody zostaną przyznane trzem najlepszym zespołom  uczniowskim.  
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7. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów na każdym etapie  

w przypadku małej liczby zgłoszonych szkół. 

 

 

Zakres merytoryczny konkursu: 

I etap 

1. Historia Radomia- etapy rozwoju miasta. 

2. Znane postaci  ziemi radomskiej: J. Kochanowski,  J. Malczewski, T. Chałubiński, 

D. Czachowski,  J. Brandt,  A. Tochterman,  J. Grzecznarowski, O. Kolberg 

3. Rozpoznawanie zabytków Radomia (okres, wiek powstania, styl architektoniczny). 

4. Muzea Radomia i regionu radomskiego. 

5. Formy ochrony przyrody w regionie radomskim. 

6. Środowisko przyrodnicze ziemi radomskiej. 

 

 

II etap 

1. Miejsca pamięci związane z odzyskaniem niepodległości w regionie radomskim 

(Laski, Żytkowice, Pakosław, cmentarze z I wojny światowej) 

2. Listopad 1918 w Radomiu (wydarzenia, miejsca, osoby: Józef Mariański, Michał 

Tadeusz Osiński „Brzęk”, Stanisław Kelles-Krauz). 

3. Honorowi obywatele Radomia: M. Fołtyn, T. Sołtysik, J. Grzecznarowski,  

K. Paździor, A. Wajda. 

4. Radomski strój ludowy. 

5. Zwyczaje i obrzędy ziemi radomskiej. 

 

Na wszystkich etapach uczeń powinien wykazać się umiejętnościami: 

 czytanie mapy regionu i planu Radomia, 

 zastosowanie skali, 

 lokowanie w czasie wydarzeń historycznych, 

 czytanie i  interpretacja tekstu źródłowego. 
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Literatura: 

1. „Radomskie wędrówki regionalne.  Przewodnik edukacji regionalnej”. 

Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 2000 r. 

2. Zwolski Czesław Tadeusz, „Znani i nieznani Ziemi Radomskiej”, tom  1, 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu, 1980r. 

3. www.radom.pl  zakładki: „o mieście” i „dla turystów” 

 

 Informacji na temat konkursu  udzielają: 

a) Beata Majewska – RODoN, tel. 48 360 00 05,  beata.majewska@rodon.radom.pl  

b) Agnieszka Rdzanek  – RODoN, tel. 48 360 00 05, 

agnieszka.rdzanek@rodon.radom.pl 

c)  sekretariat RODoN, tel. 48 360 00 05.  
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