
         

                                                                                                                            
 
 

 

                                                                                                            Oleśnica, dnia 09.10.2018 r. 

                                                

REGULAMIN 

X POWIATOWEGO  KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

dla klas III gimnazjum i  szkół ponadgimnazjalnych 

pt. „ Ustrój polityczny RP” 

 

7 marca 2019 r. godz. 10.00 

 

 

ORGANIZATOR: 

-   Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

-  Autorka zadań konkursowych: Agnieszka Rottau-Bracka 

 

I. TERMIN: 7 marca 2019 r. godz. 10.00 

 

II. MIEJSCE: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Z jednej szkoły w Konkursie może brać udział maksymalnie: 

- 3 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych 

- 1 lub 2 uczniów ze szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół z terenu powiatu oleśnickiego. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 12 lutego 2019 r. karty  zgłoszeniowej na 

adres: pceik@pceik.pl  

 

IV.      CELE: 
           1. Propagowanie nauki wiedzy o społeczeństwie. 

           2. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

           3. Poszerzanie wiedzy o ustroju politycznym RP. 

           4. Wdrażanie uczniów do samodzielnego i selektywnego korzystania z informacji. 

 

V.      ETAP SZKOLNY:   
            W przypadku większej ilości zainteresowanych nauczyciel-opiekun  przeprowadza  

             eliminacje szkolne we własnym zakresie. 

 

VI.  ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 
1. Uczestnicy konkursu rozwiązują test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.  

2. Czas przeznaczony na odpowiedź -  45 min. 

3. Każdy uczestnik oceniany jest indywidualnie.   

 

VII. TEMATYKA: 
1. Konstytucja jako nadrzędny akt normatywny w Polsce. 

2. Sposób wyłaniania i struktura władzy ustawodawczej. 

3. Zadania i formy pracy Sejmu i Senatu. 

4. Sposób powoływania i miejsce prezydenta wśród innych organów władzy państwowej. 

5. Uprawnienia prezydenta. 

6. Sposób powoływania i zadania Rady Ministrów. 

7. Struktura sądownictwa i sposób działania. 

8. Zakres działania prokuratury i policji 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

mailto:pceik@pceik.pl
http://www.pceik.pl/


9. System instytucji kontrolnych i ich zadania. ( Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw 

Dziecka, Najwyższa Izba Kontroli,  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ).  

 

VIII. LITERATURA: 

 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum w 

zakresie rozszerzonym. 

 Informator maturalny Teraz matura 2018, Nowa Era 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 strony internetowe: 

            http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm 

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

            https://www.senat.gov.pl/ 

            http://www.prezydent.pl/ 

            https://www.premier.gov.pl/ 

            https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiar_sprawiedliwości_w_Polsce 

            http://trybunal.gov.pl/ 

            http://trybunalstanu.pl/ 

            https://www.rpo.gov.pl/ 

            http://brpd.gov.pl/rzecznik-praw-dziecka 

            https://www.nik.gov.pl/ 

            http://www.krrit.gov.pl/ 

            https://pk.gov.pl/ 

            http://policja.pl/     

  

                                                                                                           

IX. NAGRODY 

          Nagrody za zajęte miejsca wg obowiązującej procedury zostaną wręczone 6 czerwca 2019 r. w 

Sali Widowiskowej BiFK  w Oleśnicy podczas uroczystej Gali PCEiK . 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

regulaminu. 

2. Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów 

przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl w 

zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy . 

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

wspomnianym konkursie.  

4. 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.   

5. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.  

6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400 

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
http://www.sejm.gov.pl/
https://www.senat.gov.pl/
http://www.prezydent.pl/
https://www.premier.gov.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiar_sprawiedliwości_w_Polsce
http://trybunal.gov.pl/
http://trybunalstanu.pl/
https://www.rpo.gov.pl/
http://brpd.gov.pl/rzecznik-praw-dziecka
https://www.nik.gov.pl/
http://www.krrit.gov.pl/
https://pk.gov.pl/
http://policja.pl/
http://www.pceik.pl/


8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem 

możliwości uczestniczenia w konkursie 

 

 

 
 


