Regulamin konkursu „Co wiecie o powiecie kluczborskim?”
1. Cele konkursu:
Konkurs ma służyć popularyzacji wiedzy o własnym regionie, czyli
promocji gminy i powiatu kluczborskiego. Uczniowie podczas
przygotowania się do konkursu zapoznają się z historią, kulturą,
sławnymi ludźmi, elementami środowiska geograficznego, a także
problemami społeczno-gospodarczymi i ekologicznymi swojej „małej
ojczyzny”.
2. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół
podstawowych i III klas gimnazjów gminy Kluczbork, Wołczyn, Byczyna i
Lasowice oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego, którzy
będą tworzyć dwie grupy wiekowe. Konkurs będzie miał charakter
indywidualny. Na podstawie odpowiedzi na zadania etapu szkolnego,
najlepsi uczniowie zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu. W/w
osoby zostaną powiadomione pisemnie o tym fakcie.
3. Przebieg konkursu:
Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:
etap I – szkolny – uczniowie rozwiązują zadania na podstawie
informacji zawartych na stronach internetowych gminy Kluczbork
(Kluczbork.pl), Wołczyn (Wołczyn.pl), Byczyna (Byczyna.pl) Lasowice
(lasowicewielkie.pl) oraz powiatu kluczborskiego
(powiatkluczborski.pl), a także Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej (kolot.republika.pl). Najlepsi z nich zostają
zakwalifikowani do etapu powiatowego – odpowiedni parytet uczniów
ze szkół w/w gmin.
• etap II – odbędzie się w marcu 2019 roku (miejsce zostanie
ogłoszone w informacji do szkół)
- Eliminacje/finał – ta część konkursu będzie polegała na rozwiązaniu
przez uczestników testu sprawdzającego ich wiedzę o Ziemi
Kluczborskiej – z tego etapu zostaną wyłonieni finaliści – po pięciu
uczniów z każdej grupy wiekowej; czas trwania testu – 60 minut;
następnie Komisja sprawdzi poprawność odpowiedzi (ok. 60 minut),
uczniowie w tym czasie otrzymają poczęstunek.
- finał (tylko przy równej ilości punktów pierwszych trzech uczniów) – ta
część konkursu to egzamin ustny, sprawdzający znajomość wybranych
obiektów (na nowych i starych fotografiach), administracji powiatu i
gmin oraz miejscowości z ich charakterystyką (np. pochodzenie
nazwy, dawne nazwy, ważniejsze wydarzenia, mieszkańcy, obiekty
sakralne, edukacja, itp.); czas trwania – 15 minut.
•

Uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy; zaś finaliści otrzymają
nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Kluczborku i
Starostwo Powiatowe oraz sponsorów prywatnych.
4. Organizator konkursu:
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Kluczborku przy współudziale Urzędu Miejskiego oraz Starostwa
Powiatowego w Kluczborku – głównym koordynatorem jest nauczyciel
geografii, mgr Mirosław Gos (adres szkoły: 46-200 Kluczbork, ul.
Mickiewicza 10, tel. 4181270, e-mail – mirkgos@poczta.onet.pl). W skład
Komisji oceniającej prace oraz jury II etapu wchodzą: mgr Mirosław Gos,
mgr Ireneusz Pientka oraz nauczyciele szkół uczestniczących w finale.

