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XVI   POWIATOWY  KONKURS Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM 

dla uczniów klas  VIII szkół podstawowych  
30 marca 2021 r. 

 

ORGANIZATOR:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

  

Autorka pytań:  dr Anetta Grzesik- Robak, nauczycielka WOS i historii w I LO w Oleśnicy 

 

I. CELE: 

 pogłębianie wiedzy o możliwościach aktywizacji społecznej w państwie demokratycznym, 

 podnoszenie kultury politycznej poprzez rozwijanie wśród młodzieży świadomości państwowej, 

społecznej i prawnej, 

 promowanie postaw obywatelskich. 

 

II. TERMINARZ  

- etap szkolny – 09. 03. 2021 r.  / zgłoszenia   - do 12.03. 2021 r. 

- etap powiatowy  - 30.03.2021 r. godz. 10.00. 

 

III. ADRESACI 

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych z powiatu oleśnickiego 

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI 

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. ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. Etap szkolny 

a. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która przeprowadza eliminacje 

szkolne na podstawie testu przesłanego szkołom przez organizatora.  

b. Etap szkolny odbędzie się 09 marca 2021 r. 

c. Szkolna Komisja Konkursowa może do etapu powiatowego zgłosić do  dwóch uczniów, którzy 

zdobyli najwyższą ilość punktów  w eliminacjach szkolnych..  

d. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty organizatora: pceik@pceik.pl  na załączonej  

do regulaminu karcie zgłoszeniowej. 

2. Etap powiatowy 

a. Finał Konkursu odbędzie się na terenie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

      dnia 30 marca 2021 r. o godz. 10.00. 

b. Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych. 
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Czas trwania testu – 60 min.  

c. Uczestnicy piszą test indywidualnie. Na wynik składają się punkty zdobyte za poprawnie 

udzielone odpowiedzi. 

d. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. 

e. Spośród uczestników finału powiatowego Komisja wyłoni laureatów. 

 

 

VI. NAGRODY 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości uzyskanych 

punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną    

      wręczone w siedzibie PCEiK w dniu ogłoszenia wyników . 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy : 

-  Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

    - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym    

     Centrum  Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

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

w wyżej wspomnianym konkursie. 

4.  Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, 

o czym   poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

- karta zgłoszeniowa, 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem 

na adres: pceik@pceik.pl), 

 - zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany na adres: pceik@pceik.pl ) 

 

IX. 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. 

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/  
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