REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„Nasi sąsiedzi - Żydzi”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2017/2018

ZASADY OGÓLNE
§1
Organizatorem konkursu „Nasi sąsiedzi - Żydzi” zwanego dalej Konkursem jest Instytut
Pamięci Narodowej, a Współorganizatorami: Gmina Chmielnik, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach (dalej: Organizatorzy).
§2
1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiadają: Delegatura IPN w Kielcach, Ośrodek
Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego w Chmielniku oraz
Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. W ramach Instytutu Pamięci Narodowej Konkurs jest realizowany przez Oddziałowe
Biura Edukacji Narodowej IPN oraz Wieloosobowe stanowiska ds. edukacji
narodowej Delegatur IPN. Na poziomie wojewódzkim Konkurs przeprowadzają
wyszczególnione w Załączniku nr 3 do Regulaminu Oddziały i Delegatury IPN.
3. Ogólnopolska Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Komitet Organizacyjny
złożony

z

przedstawicieli

Ogólnopolskiej

Komisji

Organizatora

Konkursowej

jest

i

Współorganizatorów.
Ośrodek

Siedzibą

Edukacyjno-Muzealny

„Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego, ul. Wspólna 13, 26-020 Chmielnik.
§3
Celem konkursu jest:
1. przywrócenie pamięci i popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i
funkcjonowania sztetli na terenie Polski przed wybuchem II wojny światowej – życia
codziennego, kultury, aktywności społeczno-gospodarczej;
2. przywrócenie pamięci i popularyzowanie wiedzy na temat Polaków ratujących Żydów
w czasie II wojny światowej,

3. poznanie i dokumentowanie śladów materialnej obecności Żydów na terenie Polski,
m.in. zachowanych budynków, cmentarzy, elementów krajobrazu czy przejawów
kultury,
4. kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia
do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach,
5. rozwijanie pasji badawczej uczniów, w sposób szczególny związanej z historią
regionalną.
§4
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VII), gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski.
2. Konkurs jest przeprowadzany w:
2.1. trzech

grupach

konkursowych:

szkoła

podstawowa,

gimnazjum

i

szkoła

ponadgimnazjalna;
2.2. czterech kategoriach prac: rysunek (szkoła podstawowa), wywiad, relacja, film
(gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)
2.3. dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim.
3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu.
§5
1. Prace konkursowe:
1.1. Uczestnik przygotowuje pracę konkursową w wybranej kategorii i w odpowiedniej
grupie wiekowej:
a) uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VII) wykonują rysunek upamiętniający
ślady materialne obecności Żydów w ich regionie, m.in. zachowanych budynków,
cmentarzy, elementów krajobrazu czy przejawów kultury; technika wykonania
rysunku i jego format jest dowolny, do pracy musi być dołączony opis (max. 2 strony
formatu A4)
b) uczniowie szkół gimnazjalnych przeprowadzają wywiad z osobą pamiętającą
funkcjonowanie sztetli w ich regionie (rozmówca urodzony lub zamieszkały na danym
terenie) na temat związany z życiem codziennym, kulturą, czy też aktywnością
społeczno-gospodarczą Żydów; do opracowanej wersji wywiadu (nie więcej niż 10
stron formatu A4) należy dołączyć nagranie wraz z jego protokołem (dokładny tekst
całego wywiadu wraz z informacjami o uczestniczących w nim osobach)

c) uczniowie szkół gimnazjalnych opracowują relację przedstawiającą fakty udzielania
pomocy Żydom przez Polaków, jakie miały miejsce w ich regionie w czasie II wojny
światowej; relacja może mieć formę wypowiedzi pisemnej (podpisanej przez
składającego relację), filmowej lub dźwiękowej (np. słuchowisko), należy do niej
dołączyć fotografie, dokumenty itp. potwierdzające przedstawione fakty oraz
informacje o osobie lub osobach, które jej udzieliły
d) uczniowie szkół gimnazjalnych przygotowują film przedstawiający pozostałości po
funkcjonowaniu dawnych sztetli (np. cmentarze, synagogi, domy modlitw, zabudowę,
dzieła sztuki); do filmu (nie więcej niż 30 minut) należy dołączyć scenariusz
zawierający dokładny zapis nagrania wraz z informacjami o osobach, które udzielają
wypowiedzi
e) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzają wywiad z osobą pamiętającą
funkcjonowanie sztetli w ich regionie (rozmówca urodzony lub zamieszkały na danym
terenie) na temat związany z życiem codziennym, kulturą, czy też aktywnością
społeczno-gospodarczą Żydów; do opracowanej wersji wywiadu (nie więcej niż 10
stron formatu A4) należy dołączyć nagranie wraz z jego protokołem (dokładny tekst
całego wywiadu wraz z informacjami o uczestniczących w nim osobach)
f)

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych opracowują relację przedstawiającą fakty
udzielania pomocy Żydom przez Polaków, jakie miały miejsce w ich regionie w czasie
II wojny światowej; relacja może mieć formę wypowiedzi pisemnej (podpisanej przez
składającego relację), filmowej lub dźwiękowej (np. słuchowisko), należy do niej
dołączyć fotografie, dokumenty itp. potwierdzające przedstawione fakty oraz
informacje o osobie lub osobach, które jej udzieliły

g) uczniowie

szkół

ponadgimnazjalnych

przygotowują

film

przedstawiający

pozostałości po funkcjonowaniu dawnych sztetli (np. cmentarze, synagogi, domy
modlitw, zabudowę, dzieła sztuki); do filmu (nie więcej niż 30 minut) należy dołączyć
scenariusz zawierający dokładny zapis nagrania wraz z informacjami o osobach, które
udzielają wypowiedzi.
2. Uczniowie szkół podstawowych przygotowują pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna
naukowego)

pracę

indywidualnie;

uczniowie

szkół

gimnazjalnych

oraz

ponadgimnazjalnych przygotowują prace indywidualnie lub w zespołach liczących nie
więcej niż 3 osoby.

3. Prace pisemne należy sporządzić w dwóch egzemplarzach według wymogów: format
A-4, wydruk jednostronny, czcionka Times New Roman (rozmiar 12), interlinia 1.5.
Nagranie należy przygotować w dwóch egzemplarzach na płytach DVD.
4. Do pracy powinna być dołączona Metryczka Pracy, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2
do Regulaminu).
5. Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części
przed rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu oraz prace, które nie będą
spełniały kryteriów

przedstawionych

w

Regulaminie

podlegają

odrzuceniu.

Organizatorzy powiadamiają Zgłaszającego o powodach odrzucenia pracy. Decyzje
Organizatorów są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
§6
1. W każdej grupie konkursowej i kategorii konkursu zostaną wyłonieni laureaci i finaliści.
Mogą również zostać przyznane wyróżnienia.
2. Laureaci i finaliści konkursu mogą otrzymać zaświadczenia od miejscowego Kuratora
Oświaty.
PRZEBIEG KONKURSU
§7
Szczegółowy harmonogram konkursu:
Termin

Wydarzenie

styczeń 2018 r.

Zamieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych
Organizatorów.
Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie – przesłanie
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) na adres:
kontakt@swietokrzyskisztetl.pl
Przesłanie pracy uczestnika konkursu do danej komisji
wojewódzkiej (siedziby komisji – załącznik nr 3).
Etap wojewódzki
 Wyłonienie przez poszczególne komisje wojewódzkie
spośród nadesłanych prac nie więcej niż 3, które uzyskały
największą liczbę punktów.

do 31 stycznia 2018 r.

do 15 marca 2018 r.
do 15 kwietnia 2018 r.

 Opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów
konkursu listy zwycięzców etapu wojewódzkiego.
do 1 maja 2018 r.

do 31 maja 2018 r.

Przesłanie do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej protokołu
z eliminacji wojewódzkich (załącznik nr 4) wraz ze wszystkimi
nadesłanymi pracami.
Etap ogólnopolski

 Wyłonienie przez Ogólnopolską Komisję Konkursową
listy finalistów, tj. uczestników etapu ogólnopolskiego.
 Opublikowanie listy finalistów na stronach internetowych
Organizatorów konkursu.
15 czerwca 2018 r.
do 20 czerwca 2018 r.

Gala finałowa konkursu podczas XVI Spotkań z Kulturą
Żydowską w Chmielniku.
Opublikowanie listy laureatów na stronach internetowych
Organizatorów konkursu.
§8

1. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa
powołana przez właściwego Dyrektora Oddziału IPN.
2. Siedziby komisji wojewódzkiej określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. W przypadku, gdy na terenie danego województwa nie zostanie powołana
komisja wojewódzka, zadania tej komisji przejmuje komisja wojewódzka w
Kielcach.
4. Komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac wyłania w każdej grupie wiekowej
i kategorii nie więcej niż trzy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Komisji
przysługuje również możliwość wyróżnienia poszczególnych prac. Rozstrzygnięcie
komisji jest ostateczne.
5. Komisja wojewódzka publikuje listę zwycięzców etapu wojewódzkiego na stronie
internetowej.
6. Komisja wojewódzka przesyła wszystkie nadesłane prace wraz z protokołem z
przebiegu eliminacji wojewódzkich, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do
Regulaminu)

do

Ogólnopolskiej

Komisji

Konkursowej

na

adres:

Ośrodek

Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego, ul. Wspólna 13,
26-020 Chmielnik (z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Nasi sąsiedzi - Żydzi);
natomiast wersję elektroniczną protokołu do Przewodniczącej Komisji Ogólnopolskiej
(kontakt@swietokrzyskisztetl.pl).
7. Komisja

wojewódzka

może

zorganizować

uroczyste

podsumowanie

wojewódzkiego konkursu.
§9
1. Etap ogólnopolski organizuje i przeprowadza Ogólnopolska Komisja Konkursowa.

etapu

2. Komisja ogólnopolska spośród wszystkich prac wybranych przez wojewódzkie komisje
konkursowe wyłania w każdej grupie konkursowej i kategorii nie więcej niż trzech
laureatów konkursu. Komisji przysługuje również możliwość przyznania wyróżnienia.
3. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
4. Komisja ogólnopolska publikuje listę laureatów na stronach internetowych Organizatorów
konkursu.
5. Ogólnopolska Komisja Konkursowa organizuje uroczyste zakończenie konkursu
w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego
w Chmielniku w dniu 15 czerwca 2018 r.
§ 10
1.

Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac:
1.1. W etapie wojewódzkim praca ucznia jest oceniana niezależnie od siebie przez trzech
członków komisji wojewódzkiej.
1.2. W etapie ogólnopolskim prace wybrane przez komisje wojewódzkie oceniane są
przez wszystkich członków Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej.

2.

Prace oceniane są według kryteriów podanych w załączniku nr 5 do Regulaminu.
§ 11

1. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów
naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji - we fragmentach lub w
całości - na zasadach określonych w oświadczeniu Uczestnika Konkursu, zawartym w
Metryczce Pracy.
3. Przygotowane w ramach konkursu wywiady, relacje i filmy zostaną zarchiwizowane jeden egzemplarz pracy pozostanie w dyspozycji Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej
w Kielcach, drugi przekazany zostanie przez Komitet Organizacyjny do Archiwum
Państwowego w Kielcach.
5. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy
Konkursu.
2. Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych
Organizatorów.
3. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane
poprzez strony internetowe Organizatorów.
4. Szczegółowych

informacji

udziela

Przewodnicząca

Ogólnopolskiej

Komisji

Konkursowej:
Agnieszka Dziarmaga, tel. 791 041 664, e-mail: kontakt@swietokrzyskisztetl.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu
pieczątka szkoły
miejscowość, data

Zgłoszenie udziału szkoły
w konkursie ogólnopolskim dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018
„Nasi sąsiedzi – Żydzi”
Szkoła (pełna nazwa):

Adres szkoły:

Kontakt ze szkołą: tel., e-mail

Adres strony internetowej szkoły:

Przewidywana liczba uczestników konkursu:

Imię i nazwisko nauczyciela - koordynatora konkursu:

tel. kontaktowy, e-mail

….........................................................................
pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Załącznik nr 2 do Regulaminu
METRYCZKA

PRACY

Konkurs ogólnopolski
„Nasi sąsiedzi – Żydzi”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2017/2018
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
proszę podkreślić właściwe !
Kategoria pracy: rysunek, wywiad, relacja, film
proszę podkreślić właściwe !
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora pracy

Data urodzenia

Kontakt do autora pracy (tel., Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły
e-mail)

Imię i nazwisko opiekuna
naukowego

Kontakt do opiekuna
naukowego (tel., e-mail)
Imię i nazwisko osób
udzielających relacji

Data urodzenia i miejsce zamieszkania

Dane dotyczące pracy (rysunek: liczba stron opisu; wywiad, film: czas trwania nagrania,
wywiad - liczba stron, protokół - liczba stron)
Informacje dodatkowe
dotyczące pracy
(np. mapa, plan, fotografie)

Oświadczam,
że
zgłoszona
do
niniejszego
konkursu
praca
pn.
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................
jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych
praw innych osób oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika konkursu / rodziców, opiekunów prawnych w przypadku
Uczestnika niepełnoletniego)
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych organizatorów
konkursu oraz ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu i dalszego
wykorzystania prac oraz w celu promocji konkursu przez Organizatora i Współorganizatorów.
Udzielam niniejszym nieograniczonej w czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie przez Organizatorów, niezależnie, na równych prawach mojej pracy na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiejkolwiek inne zmiany),
d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne udostępnianie
w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w innych sieciach,
f)

nadawanie za pomocą fonii i wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i
satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym
także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,

g) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworu oraz rozporządzenie
i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w
niniejszej umowie, prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji, a także do oznaczania lub
identyfikacji działalności Zamawiającego, a także do celów edukacyjnych i
naukowych.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis Autora – rodziców, opiekunów prawnych w przypadku
Autora niepełnoletniego)

Załącznik nr 3 do Regulaminu
SIEDZIBY KOMISJI WOJEWÓDZKICH
Konkurs ogólnopolski
„Nasi sąsiedzi – Żydzi”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2017/2018
Lp.

Województwo

1.

LUBELSKIE

2.

MAŁOPOLSKIE

3.

PODKARPACKIE

4.

PODLASKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE

5.

POMORSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE

6.

WIELKOPOLSKIE
LUBUSKIE

8.

DOLNOŚLĄSKIE
OPOLSKIE
ŁÓDZKIE

9.

MAZOWIECKIE

10.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

11.

ŚLĄSKIE

12.

ZACHODNIOPOMORSKIE

7.

Nazwa i adres komisji wojewódzkiej/kontakt
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Lublinie
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Rzeszowie
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
w Białymstoku
ul. Warsztatowa 1A,15-637 Białystok
Delegatura w Bydgoszczy – Wieloosobowe
Stanowisko ds. Edukacji Narodowej w Bydgoszczy
ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we
Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Łodzi
Ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w
Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Delegatura w Kielcach – Wieloosobowe Stanowisko
ds. Edukacji Narodowej w Kielcach, al. Na Stadion 1,
25-127 Kielce
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w
Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w
Szczecinie, al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin

Załącznik nr 4 do Regulaminu
pieczątka instytucji

miejscowość, data
Protokół z etapu wojewódzkiego (wzór)

Konkurs ogólnopolski
„Nasi sąsiedzi – Żydzi”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2017/2018
Województwo: ...........................................................................................................................
Nazwa komisji wojewódzkiej: ..................................................................................................
Telefon, Adres .............................................................................................................................
Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach wojewódzkich: ......................
Liczba uczniów szkół podstawowych biorących udział w eliminacjach wojewódzkich:
......................
Uczniowie szkół podstawowych których prace uzyskały największą liczbę punktów

Lp

Nazwisko i imię
ucznia

Nazwa szkoły

Liczba
uzyskanych
punktów
wg
kryteriów
zał. nr 5 do
Regulaminu

Imię i nazwisko
nauczyciela opiekuna
naukowego

1
2
3
Liczba uczniów gimnazjów biorących udział w eliminacjach wojewódzkich: ......................
Uczniowie gimnazjów których prace uzyskały największą liczbę punktów

Lp

1

Nazwisko i imię
ucznia

Liczba
uzyskanych
punktów
Nazwa szkoły
wg
kryteriów
zał. nr 5 do
Regulaminu
Kategoria pracy: wywiad

Imię i nazwisko
nauczyciela opiekuna
naukowego

2

3

Kategoria pracy: relacja
1

2

3

Kategoria pracy: film
1

2

3

Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w eliminacjach wojewódzkich:
......................
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych których prace uzyskały największą liczbę punktów

Lp

Nazwisko i imię
ucznia

Liczba
uzyskanych
punktów
Nazwa szkoły
wg
kryteriów
zał. nr 5 do
Regulaminu
Kategoria pracy: wywiad

1

2

3

Kategoria pracy: relacja
1

2

3

Kategoria pracy: film
1

Imię i nazwisko
nauczyciela opiekuna
naukowego

2

3

Ewentualne dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
Przewodniczący: .................................................

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

Członkowie: ......................................................
......................................................

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

/imię i nazwisko/

/podpis/

Załącznik nr 5 do Regulaminu
KRYTERIA I SKALA OCEN
Konkurs ogólnopolski
„Nasi sąsiedzi – Żydzi”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym
2017/2018
Kryteria i skala ocen prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych
(klasy IV-VII)

Obszar oceny

Punktacja

I. Rysunek

0-10

estetyka

3

poprawność merytoryczna

4

oryginalność pracy

3

II. Opis

0-5

zgodność pracy z tematem konkursu

1

poprawność językowa

1

poprawność merytoryczna

1

praca oryginalna pod względem treści

1

zgodność z wymogami regulaminu (ilość stron,

1

czcionka)
Suma wszystkich punktów

15

Kryteria i skala ocen prac wykonanych przez uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych (wywiad)

Obszar oceny
I. Wywiad – nagranie

Punktacja
0-10

jakość nagrania

3

poprawność merytoryczna

4

oryginalność i kreatywność w zadawaniu pytań

3

II. Protokół

0-5

III. Wywiad – efekt końcowy

0-10

zgodność pracy z tematem konkursu

3

poprawność językowa

2

praca oryginalna pod względem treści

3

zgodność z wymogami regulaminu (ilość stron,

2

czcionka)
Suma wszystkich punktów

25

Kryteria i skala ocen prac wykonanych przez uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych (relacja dotycząca Polaków ratujących Żydów)

Obszar oceny

Punktacja

I. Film, audycja radiowa

0-10

jakość nagrania

3

poprawność merytoryczna

4

oryginalność i kreatywność

3

II. Relacja pisemna

0-7

zgodność pracy z tematem konkursu

3

poprawność językowa

2

zgodność z wymogami regulaminu

2

Suma wszystkich punktów

17

Kryteria i skala ocen prac wykonanych przez uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych (film)

Obszar oceny
I. Film - nagranie

Punktacja
0-10

jakość nagrania

3

poprawność merytoryczna

4

oryginalność i kreatywność

3

II. Scenariusz

0-7

zgodność pracy z tematem konkursu

3

poprawność językowa

2

zgodność z wymogami regulaminu

2

Suma wszystkich punktów

17

