
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  

Represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1939–1941 

NA SCENARIUSZ LEKCJI 

 

1. Organizator 

 

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci 

Narodowej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

 

 

 

 



2. Cele konkursu 

 

– Zainteresowanie nauczycieli tematyką związaną z okupacją wschodnich terenów 

Rzeczpospolitej w latach 1939–1941 oraz represjami ZSRS wobec Polaków i obywateli 

polskich w latach 1940–1941. 

–   Rozbudzanie zainteresowań historią najnowszą Polski. 

–   Zachęcanie nauczycieli do samodoskonalenia. 

 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

–  Konkurs na scenariusz lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych, jest adresowany do 

nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów, edukatorów, pracowników 

placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli i pracowników naukowych (dalej 

zwanych: uczestnikiem/uczestnikami). 

 

–   Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji dla uczniów szkoły 

ponadpodstawowej.  

–  Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby indywidualnie.  

–  Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną Pracę Konkursową. 

–  Udział w konkursie jest bezpłatny. 

– Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z treścią niniejszego 

regulaminu. 

–   Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników konkursu. 

– Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie konkursu 

podlegają wykluczeniu.  

– Ocenie zostaną poddane wyłącznie prace konkursowe spełniające wymogi określone 

regulaminem, których autorzy nie zostali wykluczeni. 

–  Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Zgłoszenie udziału w konkursie oraz praca 

konkursowa muszą być składane w języku polskim. 

–  Nauczyciel zgłasza swój udział w konkursie do Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej 

IPN w Łodzi poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu). Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć podpisane 

oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.  Zgłoszenie wraz z ww. załącznikiem 

należy przesłać na adres pocztowy: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci 

Narodowej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, z dopiskiem „Represje ZSRS 

wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1939–1941” lub mailowy: 

oben.lodz@ipn.gov.pl  

 

4.  Wymogi dotyczące scenariusza lekcji 

 

a) w scenariuszu muszą znaleźć się podstawowe informacje, takie jak: 

–  tytuł zajęć; 

–  przedmiot, na który został przygotowany; 

–  grupa, do której adresowane są zajęcia (wiek, klasa); 

–  czas trwania zajęć i ich poszczególnych elementów; 

–  cele zajęć; 

–  spis wykorzystanych materiałów pomocniczych; 

–  przebieg zajęć ze wskazaniem czasu na poszczególne jej elementy; 

–  metody i techniki pracy; 
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–  wszystkie wykorzystane w scenariuszu teksty źródłowe, fragmenty utworów literackich, 

materiały ikonograficzne, materiały kartograficzne, fragmenty utworów muzycznych lub 

słowno-muzycznych, fragmenty utworów audiowizualnych itp. powinny być dołączone do 

scenariusza z podaniem źródła pochodzenia oraz autora; 

–   jeżeli w czasie zajęć będą wykorzystywane inne materiały opracowane przez nauczyciela 

(np. karty pracy, prezentacje, zadania, pomoce dydaktyczne wykonane przez nauczyciela), 

muszą być one dołączone do scenariusza; 

b) scenariusz musi być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną. 

Uczestnik konkursu jest zobowiązany wydrukować i wypełnić metryczkę pracy (załącznik 

nr 3). Metryczka pracy własnoręcznie podpisana powinna zostać przesłana w formie 

skanu razem z pracą na adres mailowy: oben.lodz@ipn.gov.pl 

 

5. Harmonogram konkursu 

 

–  zgłaszanie udziału w konkursie – do 5 marca 2021 r. 

–  nadsyłanie prac – do 1 kwietnia 2021 r.  

–  ogłoszenie wyników – 13 kwietnia 2021 r.  

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów organizator niezwłocznie 

poinformuje uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej. 

 

6. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest jej terminowe nadesłanie. 

 

7. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu nadesłanych materiałów oraz kosztów 

wynikających z przygotowań pracy konkursowej. 

 

8. Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

 

–   Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Naczelnika Oddziałowego 

Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi w konsultacji z Dyrekcją Biura Edukacji Narodowej 

w Warszawie. 

–    Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria: poprawność merytoryczną; 

zastosowanie nowoczesnych metod nauczania; atrakcyjność przekazu; oryginalność. 

–   Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu, weryfikacji lub 

zaskarżeniu. 

–  Spośród uczestników Komisja Konkursowa wyłoni trzech laureatów konkursu, którzy 

zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.  

–    Informacji o konkursie udziela dr Aleksandra Rybińska-Bielecka, tel. (42) 201 46 64 

aleksandra.rybinska-bielecka@ipn.gov.pl  

 

9. Nagrody 

 

–  Laureaci w ramach nagrody otrzymają: pakiety pomocy edukacyjnych Instytutu Pamięci 

Narodowej oraz cenne nagrody ufundowane przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej w Łodzi.  

–  Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pakiet pomocy edukacyjnych Instytutu Pamięci 

Narodowej. 

–   Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konkursie. 

 

10. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, 

których prawa naruszyli. 
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11. Ochrona Danych osobowych 

 

–   Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

–  Instytut Pamięci Narodowej realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej 

RODO, poprzez zapoznanie uczestników Konkursu z klauzulą informacyjną zawartą w 

Załączniku nr 2 do Regulaminu.  

 

12. Postanowienia Końcowe 

 

–   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.  

–  Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora.  

–  Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane 

poprzez strony internetowe Organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Pełna nazwa szkoły: 

………………………………………………………………………………………..……….............................. 

Adres szkoły: kod .......................... miejscowość .............................................................. 

ulica...................................................................... nr ............ 

E-mail: ……………………………………………… nr telefonu …………………………….. 

Uczestnik konkursu:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kontakt (e-mail i telefon): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………….. 

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu 

 

Imię i nazwisko 

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

Nazwa szkoły/Instytucji  

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

 

 

 

-łam się z treścią Regulaminu Represje ZSRS wobec Polaków 

i obywateli polskich w latach 1939–1941 organizowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji 

Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87 90-

057 Łódź, a także w pełni akceptuję jego treść. 

ch wyrażam zgodę 

na przetwarzanie mojego wizerunku zarejestrowanego w związku z Konkursem w 

szczególności w trakcie uczestnictwa w gali finałowej konkursu i udostępnienie na stornach 

internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych prowadzonych 

przez Organizatora.  

 

……………………………………………………………………… 

                           (miejscowość, data)                           (czytelny podpis) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Obowiązek informacyjny 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. udziału w ogólnopolskim konkursie  na scenariusz lekcji historii dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych pt. Represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1939–

1941, na stronie internetowej Instytutu i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych, 

organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowej Polskiemu Oddział w Łodzi;  

b. publikacji wizerunku zarejestrowanego w związku z Konkursem i udostępnienie na stornach 

internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych prowadzonych 

przez Organizatora w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w trybie 

określonym w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. regulaminu 

konkursu Represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1939–1941 oraz lit. e 

(wykonanie zadania w interesie publicznym – art. 53 pkt. 5 ustawy o IPN-KŚZpNP) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.  

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, 

administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia 

poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony 

przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych 

oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-675 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia 

oraz zakończenia publikacji relacji z wydarzenia na stronach internetowych organizatora i 

oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz w publikacjach i 

materiałach multimedialnych Instytutu, a następnie przechowywane zgodnie z terminami 

określonymi w obowiązującym w Instytucie Rzeczowym Wykazie Akt, wydanym na podstawie 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo przenoszenia danych. 



Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

……………………………………………. 

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

METRYCZKA PRACY 

TEMAT SCENARIUSZA LEKCJI DLA  

 

 

TEMAT LEKCJI HISTORII ZAWARTY W PRACY KONKURSOWEJ: 

ETAP EDUKACJI: SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (należy wpisać rodzaj szkoły: 

liceum, technikum) 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy: 

………………………………………………………………………………………… 

Telefony, fax, e-mail szkoły/instytucji naukowej: 

 

 

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

(podpis nauczyciela) 

 

  

 


