
REGULAMIN 

XIII KONKURSU HISTORYCZNEGO 
pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin 

dla uczniów szkół podstawowych 
 

 

1. Organizatorem konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych, 

zwanego dalej konkursem, jest XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. 
 

2. Cele konkursu: 

- motywowanie nauczycieli i szkół do pracy z uczniem zdolnym, 

- poszerzanie wiedzy uczniów z historii Polski, Europy i Świata, 

- promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. 
 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych  

z województwa zachodniopomorskiego. 
 

4. Od uczestników konkursu wymagana jest wiedza i umiejętności zgodne 

z podstawą programową przedmiotu historia dla szkoły podstawowej. 
 

5. Decyzję o udziale w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają w formie 

zgłoszenia (zał. nr 1) do dnia 13 stycznia 2023 r. na adres: 

 XIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Unisławy 26, 71-413 Szczecin, 

 e-mail: sekretariat@13lo.szczecin.pl 
 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji 

i przeprowadzenia konkursu oraz akceptacją niniejszego regulaminu przez 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 

7. Uczniowie zakwalifikowani do zawodów finałowych muszą przekazać 

dyrektorowi macierzystej szkoły pisemną zgodę rodziców (opiekunów 

prawnych) na udział w konkursie oraz akceptację zapisów niniejszego 

Regulaminu (zał. nr 3). 
 

8.  Organizacja i przebieg konkursu: 

8.1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

1) eliminacje szkolne – do dnia 10 lutego 2023 r. 

     (w macierzystych szkołach) 

2) finał – 14 marca 2023 r. godz. 15.30 w XIII LO w Szczecinie. 

8.2. Arkusze do eliminacji szkolnych wraz ze schematem 

punktowania opracowują samodzielnie szkoły, które zgłosiły się 

do udziału w konkursie. 

8.3. Po przeprowadzeniu eliminacji szkoła do dnia 22 lutego 2023 r. 

przesyła na adres organizatora protokół z eliminacji (zał. nr 2). 
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8.4. Do zawodów finałowych zakwalifikowani zostaną trzej 

uczniowie z każdej szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 8.5, którzy 

w eliminacjach szkolnych uzyskali największą liczbę punktów. 

8.5. Szkołom, których uczniowie w poprzedniej edycji (w roku 

szkolnym 2021/22) zdobyli tytuł/y/ laureatów lub finalistów 

konkursu przysługują dodatkowe miejsca w finale, zgodnie 

z zasadą: za każdego laureata +2 miejsca, a za każdego finalistę 

+1 miejsce. 

8.6. W trakcie zawodów finałowych uczniowie będą rozwiązywać 

test zawierający także zadania otwarte. 

8.7. Każdy uczestnik zawodów finałowych musi mieć przy sobie 

ważną legitymację szkolną. 

8.8. Tytuł laureata konkursu otrzyma dziesięciu uczniów, którzy 

uzyskają największą liczbę punktów w zawodach finałowych. 

Organizator może zmienić liczbę laureatów, co najwyżej o 20%. 

8.9. Tytuł finalisty otrzymują uczniowie, którzy uzyskają, co najmniej 

60% maksymalnej liczby punktów w części pisemnej zawodów 

finałowych. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do obniżenia 

lub podwyższenia wymienionego progu maksymalnie 

o 10 punktów procentowych. 
 

9. Lista laureatów i finalistów konkursu zostanie opublikowana na stronie 

internetowej XIII LO (www.13lo.szczecin.pl) dnia 17 kwietnia 2023 r. 

 

10. Informacja o wynikach uczniów w zawodach finałowych zostanie 

przekazana w formie elektronicznej nauczycielowi odpowiedzialnemu 

za przeprowadzenie eliminacji szkolnych do dnia 19 kwietnia 2023 r. 
 

 


