KONKURS WIEDZY O POLSCE
ADRESACI KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów
i ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego.

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy o Polsce, Polakach, Polonii i Ekologii
oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką polską.
TEMATYKA KONKURSU
Ogólna
Tematyką Konkursu jest wiedza o Polsce, Polakach, Polonii i Ekologii.
Szczegółowa - Moduły:
Ekologia
Uczestnicy wykazują się wiedzą z dziedziny ekologii.
Przyroda Polski
Uczestnicy wykazują się wiedzą z dziedziny szeroko pojętej przyrody (fauna, flora, parki
narodowe, parki krajobrazowe, zwierzęta i rośliny chronione) Polski.
Geografia Polski
Uczestnicy wykazują się wiedzą z dziedziny geografii Polski.
Historia Polski
Uczestnicy wykazują się wiedzą z dziedziny historii Polski od początków państwa polskiego
do czasów współczesnych.
Polityka
Uczestnicy wykazują się wiedzą z dziedziny polityki i Ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
Wielcy Polacy
Uczestnicy wykazują się znajomością znanych/zasłużonych Polaków (biografie, osiągnięcia).
W każdym roku szkolnym tematyką Konkursu będą dwa moduły.

Moduły w roku szkolnym 2012/2013 - Przyroda Polski i Ekologia

LAUREACI
Laureatami Konkursu zostaje 3 finalistów w każdym poziomie szkół, którzy uzyskali
w finale najwyższą ilość punktów z możliwych do uzyskania.

ORGANIZATOR KONKURSU
Nad organizacją i przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła Konkursu:
Przewodniczący Kapituły:
Krystyna Poślednia – Poseł na Sejm RP
Członkowie:
 Dionizy Jaśniewicz – Starosta Powiatu Wrzesińskiego
 Waldemar Grześkowiak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września
 Zbigniew Skikiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Miłosław
 Prof. dr hab. Waldemar Łazuga – profesor w Instytucie Historii UAM w Poznaniu
lub uprawniony przedstawiciel
 Uprawniony przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Pyzdry
 Uprawniony przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
 Ewa Zgolińska – uprawniony przedstawiciel Wójta Gminy Kołaczkowo
 Pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Do udziału w pracach Kapituły Konkursu Przewodniczący może zaprosić w charakterze
doradczym nauczycieli i doradców metodycznych z danej dziedziny.
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O POLSCE
1.
2.
3.
4.

W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wrzesińskiego.
Konkurs organizuje Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Pośledniej.
Konkurs prowadzony jest w trzech poziomach szkół: szkoły podstawowe, szkoły
gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.
Konkurs prowadzony jest dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w trzech etapach
(szkolny, gminny i finał powiatowy), dla szkół ponadgimnazjalnych w dwóch etapach
(szkolny i finał powiatowy) w jednym terminie:
 etap szkolnydo 20 grudnia 2012 roku
 etap gminny
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych do 20 lutego 2013 roku
 finał
do 20 kwietnia 2013 roku
Szczegółowe terminy danych etapów zostaną podane do wiadomości do 30 listopada
2012 roku.

5. Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa

się z zadań otwartych i zamkniętych. Test jest przygotowany i dostarczony na kolejne
etapy Konkursu przez Organizatora Konkursu.

Czas na rozwiązanie testu wynosi: na etapach szkolnym i gminnym - 60 minut, na etapie
finałowym – 90 minut.
6. Przebieg poszczególnych etapów:


Etap szkolny wyłoni 3 uczestników, którzy uzyskają najwyższą ilość
punktów i tym samym zakwalifikują się do etapu gminnego.
Przewodniczący Komisji przesyła Protokół przebiegu Konkursu na adres
Organizatora Konkursu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 Etap gminny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych wyłoni
3 uczestników, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów i tym samym
zakwalifikują się do etapu powiatowego. Przewodniczący Komisji
przesyła Protokół przebiegu Konkursu na adres Organizatora Konkursu
najpóźniej do dnia 28 lutego 2013 roku.
 Finał Konkursu wyłoni 3 laureatów w każdym poziomie szkół.
Laureatami zostaną finaliści, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów
z możliwych do zdobycia.
7. Nad przebiegiem wszystkich etapów Konkursu czuwa Kapituła.
8. Za powołanie Komisji na poszczególnych etapach odpowiedzialni są:
 w etapie szkolnym
– dyrektor szkoły
 w etapie gminnym
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
- wójt/burmistrz danej gminy
lub wyznaczony koordynator
Konkursu
 w finale
– Kapituła Konkursu
9. Komisje na poszczególnych etapach mają prawo rozstrzygać kwestie sporne
oraz ewentualne odwołania uczestników. Decyzja Przewodniczącego Komisji
na danym etapie jest decyzją ostateczną.
10. Fundatorami nagród w Finale są organizatorzy Konkursu, Starostwo Powiatowe
we Wrześni oraz sponsorzy.
Nagrody w roku szkolnym 2012/2013 dla laureatów Konkursu:
 Wizyta w Sejmie RP
 Nagrody rzeczowe
11. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie
programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów/dziedzin: ekologia, geografia,
przyroda/biologia, historia/historia i społeczeństwo wiedza o społeczeństwie, język
polski dla poszczególnych poziomów edukacji (szkoła podstawowa, szkoła
gimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa) poszerzone o treści z wybranej literatury.
W roku szkolnym 2012/2013 dla Modułów Przyroda Polski i Ekologia:


Treści z zakresu przyrody Polski i ekologii ujęte w podstawach
programowych:
* dla szkół podstawowych dla przedmiotu przyroda,
* dla szkół gimnazjalnych dla przedmiotu biologia i geografia,

* dla szkół ponadgimnazjalnych dla przedmiotu biologia, obowiązująca
w roku szkolnym 2012/2013 klasy II i III liceum oraz II, III i IV
technikum, zakres ten obowiązuje również potencjalnych uczestników
konkursu z klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej

12.

Treści ujęte we wskazanej literaturze

Literatura zawierająca treści objęte Konkursem zostanie podana do wiadomości
do dnia 25 października 2012 roku.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika
oraz opiekuna – nauczyciela przygotowującego ucznia do Konkursu w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, ogłoszeniem jego wyników
oraz w celach promocyjnych działalności organizatora Konkursu.. Dane osobowe
uczestników Konkursu i ich opiekunów - nauczyciela przygotowującego ucznia
do Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
14. Niniejszy regulamin jest do wglądu w Biurze Poselskim Poseł Krystyny Pośledniej,
Września, ul. Szkolna 3 i na stronach internetowych www.krystyna.poslednia.pl
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu
w trakcie trwania Konkursu w przypadku zmiany przepisów prawnych
lub z innej ważnej przyczyny.
13.

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW:
Zgłoszenia uczestników - szkół należy dokonać do dnia 31 października 2012 roku
(decyduje data stempla pocztowego):
 przynosząc formularze do Biura Poselskiego Poseł Krystyny Pośledniej,
ul. Szkolna 3, 62-300 Września
 wysyłając listownie formularze na adres: Biuro Poselskie Poseł Krystyny
Pośledniej, ul. Szkolna 3, 62-300 Września
 faksując formularze na nr 61 4367 881
 wysyłając zeskanowane formularze na adres e-mail:
krystyna.poslednia@sejm.pl
 formularze dostępne są także na stronie internetowej
www.krystynaposlednia.pl
Zgłoszenie musi zawierać:
 Nazwę i adres szkoły
 Liczbę uczestników
 Imię nazwisko koordynatora konkursu na etapie szkolnym
 Telefon, fax, adres e-mailowy szkoły






Telefon kontaktowy i adres e-mailowy koordynatora konkursu na etapie
szkolnym
Zgodę pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych
Zgodę rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika na udział dziecka
w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych
Zgodę szkolnego koordynatora/opiekuna konkursu na przetwarzanie
danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
1. Formularze:
1.1. Deklaracja Uczestnictwa
1.2. Zgoda na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych,
1.3. Zgoda na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych osób
nieletnich
2. Bibliografia:
2.1. Podręczniki szkolne z przedmiotów dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN
oraz:
2.1. Uczniowie szkoły podstawowej:
2.1.1 Podręczniki szkolne do przedmiotu Przyroda.
2.1.2. M. Grodzińska - Jurczak, M. Tarabuła - Fjertak
"Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien?"
2.2. Uczniowie szkół gimnazjalnych:
2.2.1. Podręczniki do przedmiotów biologia i geografia.
2.2.2. M. Grodzińska - Jurczak, M. Tarabuła - Fjertak
"Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien?"
2.3. Uczniowie Szkół ponadgimnazjalnych:
2.3.1. Podręczniki do przedmiotów biologia i geografia.
2.3.2. Ratujmy naszą planetę, Tom 1 i Tom 2. Warszawa 1999. Oficyna Wydawnicza
ALMAPRESS

KOORDYNATOR KONKURSU
Aneta Sarbinowska-Murawiecka
kontakt:
tel. 61 640 22 56
e-mail : murawiecka@op.pl

Angelika Nowak
kontakt:
tel. 61 436 78 81
e-mail : krystyna.poslednia@sejm.pl

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE POWIATOWYM
„WIEDZY O POLSCE”
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Nazwa i adres szkoły
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Liczba uczniów zgłoszonych
do konkursu
Telefon

Fax
E-mail szkoły

Osoba/y odpowiedzialna/e
Numer telefonu do kontaktów
Adres e-mailowy do kontaktów

Oświadczenie
(Zgoda na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie
danych osobowych osób nieletnich)

Ja, (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka/podopiecznego....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
w Konkursie „Wiedza o Polsce”.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
mojego dziecka/podopiecznego dla celów Konkursu „Wiedza o Polsce” zgodnie
z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133
poz. 883).

..............................................................................
Podpis rodzica/opiekuna

Oświadczenie
(zgoda na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie
danych osobowych wyrażana
przez pełnoletnich uczestników konkursu)

Ja,

(imię i nazwisko).…………………………………………………………………………,

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu „Wiedza
o Polsce” zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

................................................................................
/Podpis uczestnika konkursu/

