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REGULAMIN KONKURSU „NASZ PATRON” 

§ 1 

Organizator konkursu 

    Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława 

Grabskiego w Łowiczu, zwanego dalej organizatorem. 

§ 2 

Cele konkursu 

 popularyzacja postaci Władysława Grabskiego i jego osiągnięć wśród młodzieży, 

 propagowanie dokonań  Władysława Grabskiego jako Premiera II Rzeczypospolitej, 

 promowanie uczniów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, historii  

i wiedzy o społeczeństwie, 

 wspomaganie rozwoju zawodowego uczniów poprzez wskazanie użyteczności wiedzy  

w dziedzinie ekonomii, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 bliższe poznanie historii ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu (Łowickiej Handlówki). 

§ 3 

Kapituła Konkursu 

     Całokształtem prac związanych z konkursem kieruje Kapituła Konkursu, która  pełni 

również funkcję Komisji Konkursowej. 

Skład Kapituły: 

1. Przewodniczący: Zofia Szalkiewicz – Wicedyrektor Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego. 

2. Koordynator merytoryczny: Janina Mierzejewska-Majcherek. 

3. Członek: Anna Słomska. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 4 

Uczestnicy konkursu  

     Konkurs jest adresowany do uczniów klas pierwszych naszej szkoły  

i stanowi jedną z kategorii konkursowych w ramach „Dnia Patrona Szkoły”.  

§ 5 

Tematyka konkursu  

    Tematyka konkursu obejmuje swoim zakresem poniższe zagadnienia: 
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 rodzina i edukacja Wł. Grabskiego, 

 kariera polityczna, 

 działalność społeczna i naukowa, 

 walka z inflacją w latach 1918-1924, 

 reforma walutowa Wł. Grabskiego, 

 kryzys 1925 r. i dymisja, 

 miejsce w historii (dorobek Wł. Grabskiego), 

 dzieje naszej Szkoły w latach 1906-2022. 

  

§ 6 

Organizacja konkursu 

    Konkurs jest jednoetapowy. Składa się z etapu szkolnego, który odbędzie się  

23 maja 2022 r. o godz. 1150.  

   Uczestnicy będą rozwiązywali test przygotowany przez Kapitułę Konkursu i zawierający  

25 pytań testowych zamkniętych (jednopunktowych) i jedno pytanie otwarte dotyczące 

dziedzictwa Patrona.  

  Test będzie trwał 45 minut. 

Odpowiedzi do testów przechodzą na własność organizatora Konkursu. 

 

§ 7 

Zgłaszanie udziału w konkursie 

   Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez wychowawcę klasy do Komisji 

Konkursowej (p. Anny Słomskiej)  trzech uczniów z każdej klasy pierwszej w terminie  

do 11 maja 2022 r. 

§ 8 

Opracowanie zadań konkursowych 

    Zadania konkursowe zostaną opracowane przez zespół Kapituły Konkursu. Tajemnicę 

pytań konkursowych zabezpiecza przewodniczący Kapituły Konkursu.  
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§ 9 

                             Kalendarium konkursu 

    Konkurs odbędzie się 23 maja  2022 r. o godz. 1150. Zadaniem Komisji Konkursowej jest 

sprawdzenie prac uczestników. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dnia Patrona 

Szkoły.  

§ 10 

                           Ocena prac konkursowych i wyników konkursu 

    Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa na podstawie klucza odpowiedzi. 

O kolejności miejsc decyduje łączna liczba punktów wszystkich przedstawicieli klasy.             
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