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ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
w Kędzierzynie-Koźlu. Konkurs odbywa się pod patronatem pani poseł do Parlamentu
Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg oraz Starostwa Powiatu KędzierzyńskoKozielskiego
2. Przewodniczącym Komisji Powiatowego Konkursu Unijno – Prawno - Społecznego dla
Gimnazjalistów Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego jest dyrektor II LO pani
Katarzyna Arciszewska-Stępień, Sekretarzem i autorem pytań pani Jadwiga Kosalla,
nauczyciel historii, WOS-u i elementów prawa w II Liceum Ogólnokształcącym im. M.
Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
Konkurs składa się z dwóch części:
1 część etapu powiatowego – pisemna – 45 minut
2 część etapu powiatowego – ustna – każdy uczestnik odpowiada na wylosowane
przez siebie pytanie ( w konkursie nie przewiduje się miejsc ex-aequo)
3. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie
programowej kształcenia ogólnego z historii i WOS-u w szkole gimnazjalnej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.), poszerzone
o zagadnienia szczegółowe omówione w ROZDZIALE IV i V niniejszego regulaminu.
4. Cele konkursu:
 głównym celem jest propagowanie wiedzy o historii Unii Europejskiej,
Rzeczypospolitej Polskiej i „Małej Ojczyzny”,


promowanie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego,



kształtowanie poczucia przynależności do „Małej Ojczyzny”,



propagowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym zjednoczonej Europy,
swojego kraju i regionu,



kształtowanie świadomego, nowoczesnego patriotyzmu, wiedza zdobyta podczas
konkursu ma przybliżyć młodzieży mechanizmy funkcjonowania państwa i prawa
oraz podnieść świadomość obywatelską młodych Polaków .
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5. W etapie powiatowym uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań
otwartych i zamkniętych oraz odpowiadają na pytania wylosowanych zestawów. Punkty
uzyskane przez każdego członka danej grupy sumuje się, aby uzyskać punktację
zespołową. Laureaci konkursu w rywalizacji indywidualnej to pierwsze trzy miejsca,
natomiast w rywalizacji grupowej to zespół, który zdobył największą liczbę punktów
w części pisemnej i ustnej.
6. Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.
7. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji
szkolnej.
8. Organizacja konkursu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przewlekle
chorych poprzez dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu do potrzeb ww.
uczestników konkursu (dostosowanie nie może naruszać zasad samodzielnej pracy
uczestnika konkursu). Warunkiem uwzględnienia tych potrzeb jest uzyskanie zgody
Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie do 2 tygodni przed wyznaczonym
terminem konkursu.
9. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca
w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali
miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy,
nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych
niedozwolonych materiałów, ( w tym telefonów komórkowych).
10. W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test
konkursowy, w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji
konkursowej i oddaniu pracy konkursowej przewodniczącemu Komisji Konkursowej.
Wydarzenie to zostaje odnotowane w protokole przeprowadzenia konkursu.
11. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje w sali
na swoim miejscu.
12. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową naruszenia przez ucznia zasad
regulaminu konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i
nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu.
13. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy
w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
14. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom konkursu odpowiada
dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze na konkurs i w drodze powrotnej
do szkoły) oraz dyrektor II LO podczas konkursu w II LO im .M. Kopernika.
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15. W pracach Komisji Konkursowej (część pisemna i ustna) uczestniczą także
w charakterze egzaminatorów nauczyciele szkół gimnazjalnych.
16. Dokumentacja związana z przebiegiem
konkursu, po jego zakończeniu jest
porządkowana, zabezpieczana i przechowywania przez 5 lat w szkole – II Liceum
Ogólnokształcące im. M. Kopernika.
17. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
wydaje laureatom, finalistom i uczestnikom zaświadczenia.
18. Regulamin konkursu może ulegać zmianom i aktualizacji po jego ogłoszeniu i
opublikowaniu na stronach internetowych II LO im. M. Kopernika w KędzierzynieKoźlu w danym roku szkolnym.
19. Testy konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej II LO im. M.
Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu (po zakończeniu konkursu).

ROZDZIAŁ II
ETAP POWIATOWY
20. Do etapu powiatowego (24 kwietnia 2018 r.)przystępują delegacje 3 osobowe klas III
gimnazjalnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, które potwierdziły mailowo
(jadwiga.kosalla@onet.pl)zamiar uczestnictwa oraz przesłały listę uczestników do 20
kwietnia 2018 r. Natomiast każdy uczestnik konkursu musi przekazać w dniu konkursu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
(pełnoletniego) lub RODZICA/PRAWNEGO
OPIEKUNA (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)
o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych (kwestionariusz jest podany
aneksie do regulaminu dla uczestnika jak i dla nauczyciela/opiekuna)
21. Za organizację i przeprowadzenie etapu powiatowego konkursu odpowiada dyrektor II
LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie Koźlu i przewodnicząca Komisji Konkursowej
pani Katarzyna Arciszewska-Stępień oraz Sekretarz Komisji Konkursowej pani
Jadwiga Kosalla.
22. W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązują test.
23. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut.

2017/2018
Regulamin II POWIATOWEGO KONKURSU „POLAK – EUROPEJCZYK OBYWATEL”
UNIJNO-PRAWNO-SPOŁECZNEGO DLA GIMNAZJALISTÓW POWIATU
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
24. Do drugiej części konkursu kwalifikuje się uczeń, który otrzymał minimum 50%
możliwych punktów (Komisja ma prawo obniżenia progu procentowego). Uczeń losuje
zestaw pytań.
25. Do zadań Przewodniczącego Komisji Konkursowej i Sekretarza Komisji Konkursowej
należy:
 uzyskanie oświadczeń rodziców i nauczycieli o wyrażeniu zgody na publikowanie
danych osobowych oraz jego wyników,


powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów konkursowych
z zachowaniem tajemnicy służbowej,



zapewnienie warunków samodzielnej, spokojnej pracy uczestnikom,



ogłoszenie wyników konkursu w formie komunikatu, w wersji elektronicznej,
w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia konkursu, w dostępny dla uczniów i
rodziców (prawnych opiekunów) sposób,



gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji konkursowej
obejmującej: listy uczestników konkursu, powołania Komisji Konkursowej, prace
konkursowe uczniów, protokoły i inne dokumenty,



przygotowanie pytań testowych oraz pytań części ustnej konkursu, sprawdzenie i
ocena wszystkich prac konkursowych w części testowej - każda praca
powinna
być czytelnie podpisana przez członka Komisji sprawdzającego pracę i
przewodniczącego Komisji, sporządzenie, w formie pisemnej protokołu.
rozpatrywanie, wraz z innymi członkami Komisji, odwołań i zażaleń związanych
z organizacją i przebiegiem konkursu.

ROZDZIAŁ III
TRYB ODWOŁAWCZY
 26. Odwołania uczestników konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące
organizacji i przebiegu konkursu należy składać w ciągu 3 dni roboczych od daty
ogłoszenia wyników konkursu do Przewodniczącego Komisji Konkursowej
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 27. Odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres (kod
pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz dokładne dane uczestnika konkursu (imię,
nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa szkoły).
 28. Na wniosek złożony do Przewodniczącego Komisji Konkursowej przez ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona
do wglądu, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników (po okazaniu legitymacji przez ucznia
lub dowodu osobistego przez rodzica), przez przewodniczącego lub osobę przez niego
upoważnioną, po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącym Komisji
Konkursowej. Prawo wglądu do pracy mają jedynie uczeń i jego rodzice (opiekunowie
prawni). Czas wglądu do pracy określa przewodniczący lub osoba przez niego
upoważniona.
 29. Po rozpatrzeniu odwołań przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą
przewodniczący i dwóch członków komisji, jej decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH W KONKURSIE



Podstawa programowa przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” dla klas gimnazjalnych.

 Wiadomości dotyczące funkcjonowania samorządu lokalnego
uwzględnieniem Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego).
 Funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej (ze szczególnym
Parlamentu Europejskiego) oraz wykorzystania funduszy unijnych.

(ze

szczególnym

uwzględnieniem

ROZDZIAŁ V
WYKAZ LITERATURY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ
STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA
1. Podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie np.:
P.Krzesicki, P.Kur, M.Poręba, Wiedza o społeczeństwie, WSiP
I.Janicka, A.Kucia, T.Maćkowski, Dziś i jutro, Nowa Era
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M.Wesołowska-Starnawska, A.Pilipiuk, W.Starnawski, Bliżej świata, Nowa Era
E.Dobrzycka, K.Makara, Wiedza o społeczeństwie, Operon
2. e-podręcznik
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/224395/v/latest/t/student-canon
3. strona Starostwa Powiatowego Kędzierzyn-Koźle
http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/3730/aktualnosci.html
4. strona Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
5. strona Sejmu RP
http://www.sejm.gov.pl
6. strona Senatu RP
http://www.senat.gov.pl
7. Kancelaria Prezydenta RP
www.prezydent.pl
8. strona europosła pani Lidii Geringer de Oedenberg
www.lgeringer.pl
9. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROZDZIAŁ VI
NAGRODY
Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów indywidualnych i drużyny nagrody. ( I, II,
III miejsca to nagrody rzeczowe, które będą zróżnicowane w zależności od uzyskanego
wyniku, - ich fundatorem jest Starostwo Powiatowe, natomiast dla drużyny, która osiągnie
najlepszy wynik punktowy planowany jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego
(nagroda sponsorowana przez panią poseł do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer de
Oedenberg)
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ANEKS

OŚWIADCZENIE
RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych (mojego syna/
córki)*:
.……………………………………………………………………………...............................
(imię i nazwisko uczestnika)
ucznia/ uczennicy* szkoły………………………………………………………….............................
w
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..............................................................................................................
na stronie internetowej organizatora, w wykazach uczestników oraz na listach laureatów
II POWIATOWEGO KONKURSU „POLAK – EUROPEJCZYK - OBYWATEL”
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………………………………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

Miejscowość i data................................................................................
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* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
NAUCZYCIELA/ OPIEKUNA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych
.……………………………………………………………………………...............................
(imię i nazwisko nauczyciela)
szkoły…………………………………………………………............................. ….........................
w
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..............................................................................................................
na stronie internetowej organizatora, w wykazach uczestników oraz na listach laureatów
II POWIATOWEGO KONKURSU „POLAK – EUROPEJCZYK - OBYWATEL”
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………………………………………………………………………
czytelny podpis nauczyciela

Miejscowość i data................................................................................
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