CXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Waldemara Milewicza
w
Zespole Szkół Nr 7 w Warszawie
Zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie
„CZUJĘ SIĘ OBYWATELEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”
pod honorowym patronatem
Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarza Stanu,
Ministra w Kancelarii Prezydenta RP

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:
 rozwijanie cnót obywatelskich, patriotyzmu i odpowiedzialności za dobro wspólne,
 propagowanie działań o charakterze patriotycznym i obywatelskim, zgodnych z normami i wartościami
demokratycznymi,
 promowanie wśród uczniów edukacji dla bezpieczeństwa i pokoju na świecie oraz wiedzy o miejscu Polski
w strukturach światowego bezpieczeństwa,
 poszerzenie wiedzy dotyczącej podstaw ustroju Polski zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym uprawnień prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa,
 nabywanie umiejętności rozumienia przepisów prawa,
 doskonalenie umiejętności rozwiązywania testu zawierającego różnorodny typ zadań,
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.
2. Organizatorem Konkursu jest CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza
w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46, 00-872 w Warszawie.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej województwa mazowieckiego .
2. Kandydatów należy zgłaszać do 12 października 2017 r.
3. Szkoła może zgłosić do I etapu (szkolnego) nieograniczoną liczbę uczestników.
4. Konkurs składa się z trzech etapów:
 pierwszy etap na poziomie szkoły,
 drugi etap – okręgowy; w siedzibie Organizatora,
 Trzeci etap – finał; w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej.

ZAKRES TEMATYCZNY
1. Ustrój polityczny III Rzeczypospolitej,
2. System bezpieczeństwa narodowego.

ORGANIZACJA KONKURSU
1. Wypełnione formularze zgłoszeniowe (zał. nr 1) należy odesłać na adres e-mailowy Komitetu
Organizacyjnego, miroslawa.niewiarowska@zs7.eu do 12 października 2017 r.
2. Test z zadaniami do rozwiązania zostanie przesłany przez Organizatora pocztą mailowa na ręce
Dyrektora Szkoły zgłoszonej do Konkursu, nie później niż dzień przed szkolnym etapem Konkursu.
3. Po eliminacjach szkolnych, wypełniony protokół należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego
Konkursu do 31 października 2017 r. (zał. nr 2). Do protokołu należy dołączyć oświadczenie dotyczące
zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zał. nr 3).
4. Do drugiego etapu mogą zakwalifikować się maksymalnie 3 osoby, które uzyskają największą liczbę
punktów w danej szkole tworząc reprezentację szkolną. O zakwalifikowaniu się do II etapu szkoła
zostanie powiadomiona przez Organizatora do 06 listopada 2017 r.
5. Do trzeciego etapu zakwalifikowane zostaną zespoły z pięciu szkół województwa mazowieckiego,
które zdobędą największą liczbę punktów z pierwszego i drugiego etapu.
O zakwalifikowaniu się do III etapu szkoła zostanie powiadomiona przez Organizatora do 30 listopada
2017 roku.

PRZEBIEG KONKURSU
6. I etap - szkolny






Etap szkolny odbędzie się 24 października 2017 roku, o godz.10.00 – w szkołach zgłoszonych
do Konkursu,
Etap przeprowadzony zostanie w formie testowej,
Test składać się będzie z 20 zadań zamkniętych i otwartych:
– 10 z ustroju politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej,
– 10 z systemu bezpieczeństwa wewnętrznego,
Czas na rozwiązanie testu 45 minut.
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7. II etap – okręgowy



zostanie przeprowadzony w formie testowej w siedzibie Organizatora 23 listopada 2017
r. o godz. 10.00,
Test składać się będzie z 30 zadań zamkniętych i otwartych:
– 15 z ustroju politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej,
– 10 z systemu bezpieczeństwa i współpracy w Europie,
– 5 z podstaw prawa,



Czas na rozwiązanie testu 60 minut.

8. III etap - finał



Finał przeprowadzony zostanie w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej 07 grudnia 2017r.
o godz. 10.00 (organizator zastrzega sobie zmianę terminu etapu finałowego),
Finał przeprowadzony zostanie w formie sprawdzenia praktycznych umiejętności obywatelskich
przydatnych w demokratycznym państwie prawa.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30 minut po jego zakończeniu.

10. Zostanie przyznana nagroda zespołowa dla szkoły, której zespół zajmie I miejsce oraz indywidualne
dla uczniów, którzy zdobędą tytuł finalisty.

11. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu jest:
 mgr Mirosława Niewiarowska – nauczycielka w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie.

12. Honorowymi członkami Komitetu Organizacyjnego są:


dr Paweł Mirecki

– dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie,



przedstawiciel

– Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,



przedstawiciel

– Prezydenta RP,



dr Jan Tarczyński

– dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej



Zdzisław Młodziejewski

– pełnomocnik Mazowieckiego Kuratora Oświaty ds. obronnych,



przedstawiciel

– Dyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy.
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13. Członkami Komisji Finałowej są:
Przewodniczący:

– przedstawiciel Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ,

Członkowie:








Przedstawiciel

– Centralnej Biblioteki Wojskowej

Przedstawiciel

– Sejmu RP

przedstawiciel

– Organizatora,

przedstawiciel

– Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

przedstawiciel

– Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Lektura i bibliografia do wykorzystania:
Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – ikona Prawo
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i inne akty prawne; teksty jednolite wraz z wprowadzeniem
prof. dra hab. Lecha Garlickiego oraz z indeksem rzeczowym ; Wydawnictwo C. H. BECK,
Warszawa 2010
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, W. Kitler, M.
Marszałek (red), Wyd. AON, Warszawa 2014,
Gryz J., „Podstawy bezpieczeństwa państwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. AON,
Warszawa 2016,
Podręcznik edukacja dla bezpieczeństwa, szkoła ponadgimnazjalna,
Podręcznik wiedza o społeczeństwie, szkoła ponadgimnazjalna – zakres rozszerzony, część „Ustrój
RP, Prawo.
przydatne adresy internetowe:







www.prezydent.pl
www.bbn.gov.pl
www.mon.gov.pl
www.brpo.gov.pl
www.sejm.gov.pl
www.zs7.eu – regulamin konkursu
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Wzór nr 1

……………………………………………….

………………….,………………………

(nazwa szkoły)
………………………..
(adres szkoły )

Komitet Organizacyjny Konkursu
„CZUJĘ SIĘ OBYWATELEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”
przy CXXV Liceum Ogólnokształcącym
im. Waldemara Milewicza
w Zespole Szkół Nr 7
ul. Chłodna 36/46
00-872 Warszawa

1. Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza udział szkoły .
2. Do zawodów szkolnych zgłosiło się ……………….uczniów
3. Skład Szkolnej Komisji Konkursowej jest następujący:
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przewodniczący Komisji Szkolnej

Dyrektor Szkoły
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Wzór 2
……..…………..………

………………………………………..

(nazwa szkoły,
adres szkoły)

Komitet Organizacyjny Konkursu
„CZUJĘ SIĘ OBYWATELEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”
przy CXXV Liceum Ogólnokształcącym
im. Waldemara Milewicza
w Zespole Szkół Nr 7
ul. Chłodna 36/46
00-872 Warszawa

Protokół
z przebiegu etapu szkolnego Konkursu

1. Szkolna Komisja Konkursowa zakwalifikowała do udziału w etapie okręgowym ……….uczniów.
Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Klasa

telefon

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący Komisji Szkolnej

Dyrektor Szkoły
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Wzór nr 3

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych mojego syna/ córki:
....................................................................……………………………………………
imię i nazwisko ucznia/uczennicy szkoły
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły)
na stronie internetowej Organizatora, Patrona, w wykazach uczestników, w tym zakwalifikowanych
do II i III etapu Konkursu „ Czuję się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej”, organizowanej w roku
szkolnym 2017/18 przez CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół
Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie.

…………………………………………………………………………………...........................
(czytelne podpisy prawnych opiekunów)

Miejscowość.............................................. , data ……………………………………..
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