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                                                                                                    Oleśnica, dnia 20.09.2017 r. 

 

 

VII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

6 marca 2018 r. godz. 12.00 

Samorząd terytorialny w Polsce 

ORGANIZATOR: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

I. TERMIN: 6 marca 2018 r. godz. 12.00 

 

II. CELE: 

1. Kształtowanie postaw obywatelskich oraz szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym. 

3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich. 

4. Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych  

z terenu Powiatu Oleśnickiego. 

2. Maksymalna liczba uczestników zgłaszanych przez szkołę: 3 uczniów. 

3. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 16 lutego 2018 r. PCEiK w Oleśnicy,   

na załączonej karcie zgłoszeniowej - adres: pceik@pceik.pl  

4. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie PCEiK. 

 

IV. ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Etap I - Szkoły we własnym zakresie decydują o formie i sposobie wyłonienia 

przedstawicieli do konkursu powiatowego (etapu II) 

2. Etap II: 

a. Uczestnicy piszą test trwający 60 min. 

b. Prace sprawdza Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

c. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 13 marca 2018 r. 

d. Wyniki zostaną umieszczone na stronie www.pceik.pl    

3. Wszyscy uczniowie biorący udział w II etapie konkursu otrzymają dyplomy 

uczestnictwa.  

 

V. ZAKRES TEMATYCZNY 

1. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści nauczania wynikających 

z podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla IV etapu 

edukacyjnego (zakres podstawowy oraz rozszerzony). 
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Zakres podstawowy: 

1. Młody obywatel w urzędzie.  

Uczeń: 

2) ustala, w jakim urzędzie i w jaki sposób uzyskuje się dowód osobisty, paszport, prawo jazdy,                                    

jak rejestruje się motocykl i samochód; 

3) podaje formalne warunki, jakie spełnić musi obywatel, by wziąć udział w wyborach; 

4) uzyskuje informację publiczną na zadany temat w odpowiednim urzędzie; 

5) wyjaśnia, co może zrobić obywatel, gdy nie zgadza się z decyzją urzędu; 

6) sporządza urzędowy wniosek, skargę i odwołanie. 

 

Zakres rozszerzony: 

28. Samorząd terytorialny w Polsce.  

Uczeń:  

1) omawia formy demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w samorządach terytorialnych; 

opisuje instytucję referendum lokalnego;  

2) przedstawia zadania i kompetencje samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego;  

3) wyjaśnia, jakie są źródła dochodów samorządów (dochody własne, dotacje, subwencje) i jak jest 

uchwalany budżet gminy;  

4) znajduje i analizuje informacje na temat dochodów i wydatków własnej gminy;  

5) opisuje uprawnienia nadzorcze premiera i wojewody wobec samorządów terytorialnych;  

6) rozważa problemy oraz perspektywy rozwoju własnej gminy, powiatu lub regionu na podstawie 

samodzielnie zebranych materiałów. 

2. Akty prawne  

a. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.  

b. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

c. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

d. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.  

e. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (zagadnienia dotyczące zasad  

i trybu zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów  

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast) w/w akty prawne (ich teksty jednolite) można pobrać 

ze strony www.sejm.gov.pl  

 

VI. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2018 r.  

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali PCEiK 2018. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

1. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

2. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

3. Rejestracja uczestników odbywać się  będzie na podstawie Karty zgłoszeniowej (załącznik do 

regulaminu). 

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

http://www.sejm.gov.pl/

