
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

O PATRONACH  SZKOŁY  

AUGUŚCIE I JULIUSZU VETTERACH  

ORAZ SZKOLE VETTERÓW 

Cele konkursu 

1. Rozpropagowanie i upowszechnienie wiedzy na temat  rodziny Vetterów, jej głównych 

przedstawicieli będących patronami Szkoły, 

2. Zapoznanie uczniów z  historią szkół Vetterów,  

3. Uczczenie jubileuszu 150 – lecia założenia Szkoły. 

Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorami konkursu są Dyrekcja i Nauczyciele Historii Zespołu Szkół Ekonomicznych  

im. A. i J. Vetterów w Lublinie.  

2. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej organizatorów: 

http://vetter.zse.lublin.pl 

3. Kontakt w sprawach organizacyjnych: 

 nauczyciele historii, 

 pocztą elektroniczną na adres organizatorów konkurs@vetter.zse.lublin.pl 

Adresaci konkursu 

 Uczniowie klas pierwszych i drugich XVI Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów 

 Uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów 

  



Zasady konkursu 

 Tematyka konkursu związana jest z historią Szkoły na przestrzeni 150 lat oraz jej Patronami. 

 Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły 

Komisja konkursowa: 

 Dyrektor Szkoły 

 Prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkół Vetterów 

 Nauczyciele historii oraz  historii i społeczeństwa 

wyłoni zwycięzców poszczególnych etapów konkursu. 

 Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

 I etap pisemny odbędzie się 31 marca 2016 roku. 

 II etap ustny przeprowadzony zostanie 8 kwietnia 2016 roku. 

 W części pisemnej zostanie przeprowadzony test obejmujący pytania dotyczące historii rodziny 

Vetterów  i szkół Vetterów. 

 Test składa się z 25 pytań. Maksymalna liczba punktów z części pisemnej wynosi 25. 

 Do części ustnej przechodzą uczniowie, którzy uzyskali minimum 50%  z części pisemnej.   

 Część ustna zostanie przeprowadzona w obecności komisji powołanej przez Dyrektora Szkoły. 

 Każdy z uczestników odpowiadać będzie na 5 pytań losowanych spośród listy pytań 

przygotowanych przez organizatorów. 

 Trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów, zostanie laureatami konkursu. 

  W sytuacji równej liczby punktów przez większą ilość uczestników, przewidziana jest 

dogrywka. Uczestnicy odpowiadać będą na pytania zadawane przez komisję, aż do wyłonienia 

ostatecznej kolejności. 

 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 Wszyscy uczestnicy części ustnej otrzymają pamiątkowe dyplomy.  
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Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! 


