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XVI   POWIATOWY  KONKURS Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

DLA KLAS  VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM” 

30 marca 2020 r. 

 

ORGANIZATOR:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury 

 przy współpracy  

dr Anetty Grzesik- Robak, nauczycielki WOS, historii oraz państwa i prawa  

w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy 

 

  

I. TERMIN:  30.03.2020 r. godz. 10.00. 

 

II. CELE: 

1. Pogłębianie wiedzy o możliwościach aktywizacji społecznej w państwie demokratycznym. 

2. Podnoszenie kultury politycznej poprzez rozwijanie wśród młodzieży świadomości państwowej, 

społecznej i prawnej. 

3. Promowanie postaw obywatelskich. 

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Adresaci: uczniowie szkół podstawowych Powiatu Oleśnickiego. 

2. Zgłoszenie do konkursu: zgłoszenia należy dokonać do dnia 13.03.2020 r. przesyłając  kartę 

zgłoszeniową na adres pceik@pceik.pl 

3. Konkurs jest dwuetapowy: 

a. I etap: wewnątrzszkolny - przeprowadzają nauczyciele we własnym zakresie  na terenie swoich 

placówek. Ma on na celu wyłonić 3 osoby, które wezmą udział  w etapie powiatowym. 

b. II etap: powiatowy - zostanie przeprowadzony w formie testu rozwiązywanego indywidualnie  

w dniu 30.03.2020 r. o godz. 10.00 w PCEiK w Oleśnicy,  ul. Wojska Polskiego 56. Test będzie 

składał się z zadań zamkniętych  i otwartych. Czas pracy 60 min. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  

po sprawdzeniu prac przez Komisję Konkursową. Wyniki zostaną umieszczone  na stronie 

www.pceik.pl 

 

IV. ZAKRES MERYTORYCZNY: 

1. Demokracja (pojęcie, zasady, demokracja pośrednia- wybory i bezpośrednia). 

2. Społeczeństwo obywatelskie (pojęcie, formy, organizacje pozarządowe, organizacja pożytku 

publicznego). 

3. Wybory w Polsce. 

4. Formy wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych, przykłady realizacji lokalnych 

inicjatyw mieszkańców finansowanych z budżetów obywatelskich oraz przedsięwzięć 

podejmowanych przez młodzieżowe rady gminy/miasta. 

 

V. LITERATURA: 
1. Zakres merytoryczny obejmuje IX (udział obywateli w życiu publicznym – społeczeństwo 

obywatelskie) i XI  (demokracja w Rzeczypospolitej Polskiej)  punkt podstawy programowej              

z zakresu wiedzy o społeczeństwie dla szkół podstawowych. 
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2. Materiały dydaktyczne dołączone do regulaminu konkursu, stanowiące bazę i ukierunkowanie         

do przygotowania się do konkursu. 

3. Strona internetowa Urzędu Miasta Oleśnicy (budżet obywatelski): 

a/ https://idumolesnica.bip.gov.pl/olesnicki-budzet-obywatelski/olesnicki-budzet-obywatelski.html  

b/  https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/olesnica/2019 

4. Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy: https://www.facebook.com/MRMOlesnicy/  

 

VI. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 16 czerwca 2020 r.                     

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej MOKiS w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4 podczas              

Gali  PCEiK 2020  

 

VII. 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. W załączniku:  

- oświadczenie rodziców w sprawie RODO 

- karta zgłoszeniowa 
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