R E G U L A M I N
XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie
Demokracja - Samorząd - Prawo
dla uczniów klas I - III gimnazjum
Temat specjalny 12. edycji:
„Wspólnota polityczna – 100-lecie odzyskania niepodległości”
I. Organizatorzy:
1.
Młodzieżowa Rada Miasta Racibórz, ul. Batorego 6;
2.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu, ul. Kasprowicza 11;
II. Założenia ogólne:
1.
Konkurs organizowany jest dla uczniów klas II – III gimnazjum.
2.
Każde gimnazjum z terenu Powiatu Raciborskiego może zgłosić do konkursu 5 uczniów
.
3.
Zakres Konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej
przedmiotu wiedza o społeczeństwie i podanej literaturze konkursowej oraz z wiedzy o
władzach poszczególnych gmin w powiecie raciborskim, władzach powiatu oraz władzach
województwa śląskiego (imię nazwisko wójta (prezydenta), starosty, wojewody, marszałka
sejmiku, przewodniczącego Rady Powiatu, przewodniczącego Rady Gminy).
4.
Zasięg Konkursu obejmuje Powiat Raciborski.
5.
Cele Konkursu:
a. kształtowanie postaw obywatelskich;
b. przygotowanie do uczestnictwa w działaniach obywatelskich;
c. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia;
d. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
e. pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym;
f. rozpowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym.
III. Założenia organizacyjne:
1.
Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach w dniu 16 marca 2018 r. godz. 9.00 mających
następującą formę: etap I – pisemny test, etap II – odpowiedzi ustne.
2.
Dyrektor gimnazjum do 8 marca br. zgłasza do udziału w Konkursie uczniów swojej szkoły
według wzoru będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu. Zgłoszenie można wysłać drogą
elektroniczną lub dostarczyć do sekretariatu ZSO Nr 1.
3.
Organizator po otrzymaniu zgłoszenia przekazuje szkole potwierdzenie jego przyjęcia.
4.
Konkurs przygotowuje i przeprowadza I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
w Raciborzu (adres: ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz, tel: 32 415 44 52,
e-mail:lo1@raciborz.com.pl) wraz z Młodzieżową Radą Miasta Racibórz.
5.
Patronat honorowy nad Konkursem sprawują:
- Prezydent Miasta Racibórz – Mirosław Lenk
- Starosta raciborski – Ryszard Winiarski
- Patron honorowy XII edycji - Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bolesław Piecha
IV. Komisja Konkursowa:
1.
Do przeprowadzenia etapu I i II powołuje się Komisję Konkursową, w skład której wchodzi 5
członków, w tym przedstawiciel I Liceum Ogólnokształcącego i Młodzieżowej Rady Miasta
Racibórz.
2.
Komisja czuwa nad przebiegiem Konkursu, sprawdza testy z etapu I, przeprowadza etap II,
punktując pytania konkursowe zgodnie z regulaminem oraz ogłasza wyniki.
3.
Komisja Konkursowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
V. Etap I:
1.
Uczniowie w nieprzekraczalnym czasie 45 minut rozwiązują test, którego pytania są ułożone
od najtrudniejszego do najłatwiejszego według uznania organizatorów.
2.
Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonej sali/salach w warunkach
kontrolowanej samodzielności.

3.

W trakcie rozwiązywania testów konkursowych w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy
Konkursu i członkowie Komisji Konkursowej.
4.
Organizator konkursu winien przestrzegać wymogu właściwej organizacji I etapu
i zakwalifikować do etapu II najlepszych z biorących udział w konkursie uczniów.
5.
Do etapu II kwalifikują się 3 osoby biorące udział w konkursie, które uzyskały najwyższą
liczbę punktów w I etapie z zastrzeżeniem pkt. 6.
6.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów z testu przez więcej niż 1 osobę Komisja
Konkursowa przyznaje niższe miejsce osobie, która począwszy od pierwszego pytania
testowego z etapu I konkursu jako pierwsza odpowiedziała błędnie
VI. Etap II:
1.
Etap II odbywa się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników etapu I.
2.
Etap II polega na udzielaniu odpowiedzi na wcześniej przygotowane przez organizatorów
pytania.
3.
Każdy z biorących udział w II etapie odpowiada na 3 pytania w 3 kolejnych turach.
4.
Za poprawną odpowiedź na pytanie z etapu II uczestnik otrzymuje 2 punkty.
5.
Uczestnicy losują pytania według wyników I etapu, począwszy od osoby z najwyższą liczbą
punktów.
6.
Laureatem I, II, i III miejsca Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie zostają osoby, które kolejno
uzyskały najwięcej punktów łącznie z obu etapów.
7.
Uczestnicy I etapu, którzy zajęli IV i V miejsce uzyskują tytuł Finalisty Konkursu Wiedzy
o Społeczeństwie.
8.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów łącznie z obu etapów przez więcej niż
jednego uczestnika konkursu, Komisja Konkursowa przyznaje niższe miejsce osobie, która
począwszy od pierwszego pytania testowego z etapu I konkursu jako pierwsza odpowiedziała
błędnie.
9.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
VII. Nagrody:
1.
Laureatom Konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
2.
Zdobywcy tytułu Laureata I, II i III miejsca Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe
(organizatorzy przewidują sprzęt elektroniczny oraz książki)
3.
Laureaci wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na
zaproszenie europosła Bolesława Piechy.
4.
Zdobywcy tytułu Finalisty Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe (książki).
VIII. Postanowienia końcowe:
1.
Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzygają Organizatorzy.
2.
Uczestnikiem konkursu nie może być radny Młodzieżowej Rady Miasta Racibórz.
3.
Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać u mgr. Krystiana
Łyczka z I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu (tel.: 606 169 350).
4.
Literatura konkursowa:
https://niepodlegla.gov.pl/

O Niepodległej. Historia niepodległości:
1.Kalendarium niepodległościowe
2.Różnymi ścieżkami ku niepodległości szli. Ojcowie Polski Odrodzonej.
3.Polskie drogi ku niepodległości. Wersja rozszerzona.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
do
XII Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
Demokracja - Samorząd - Prawo

Kartę należy dostarczyć osobiście lub e-mail:

data:...................................…….

I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza w Raciborzu
ul. Kasprowicza 11
47-400 Racibórz
tel. 324154452 fax. 324140324
e-mail:lo1@raciborz.com.pl
1.Nazwa i adres szkoły:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................
2. Imiona i nazwiska uczniów zgłaszanych do udziału w konkursie oraz ich opiekunów (prosimy wypełnić
drukowanymi literami):

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko opiekuna

1.
2.
3.
4.
5.

...............................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły

