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Zespół Szkół nr 7 
  im. Szczepana Bońkowskiego 
  
  ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa 

 .       tel. (22) 620 93 44/45, fax (22) 270 23 82   

www.zs7.eu, e-mail: zs7@zs7.eu 

 

                                                                                               

ZESPÓŁ SZKÓL NR 7 IM. SZCZEPANA BOŃKOWSKIEGO  

W WARSZAWIE 

          ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

          W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

    „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE W 25-LECIE WOLNOŚCI” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

CELE  KONKURSU: 

 poznanie podstaw ustroju Polski zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  

 propagowanie wiedzy o polskich symbolach narodowych, 

 rozwijanie cnót obywatelskich, patriotyzmu i odpowiedzialności za dobro wspólne, 

 propagowanie działań o charakterze obywatelskim, zgodnych z normami  

i wartościami demokratycznymi, 

 upowszechnianie postaw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. 

ZAŁOŻENIA  OGÓLNE 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa 

mazowieckiego. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespól Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego,  

ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa. 

  WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej 

województwa mazowieckiego. 

2. Kandydatów należy zgłaszać do 3 listopada 2014 r.  

3. Szkoła może zgłosić do etapu szkolnego nieograniczoną liczbę uczestników. 
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KONKURS SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW: 

 etap na poziomie szkoły, 

 etap okręgowy; w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 

 gala finałowa; w siedzibie Muzeum Niepodległości. 

ZAKRES TEMATYCZNY 

Ustrój polityczny III Rzeczypospolitej, transformacja ustrojowa w Polsce od 1989 

roku, polskie symbole narodowe. 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Wypełnione formularze zgłoszeniowe (zał. nr 1) należy przesłać na adres  

e-mailowy Organizatora, polskiesymbole2014@zs7.eu do 3 listopada 2014 r. 

2. Etap szkolny odbędzie się 12 listopada 2014 roku, godz. 9.00 – w szkołach 

zgłoszonych do Konkursu. 

2.1. Test z zadaniami do rozwiązania zostanie przesłany przez Organizatora drogą    

elektroniczną na ręce Dyrektora Szkoły zgłoszonej do Konkursu, nie później niż dzień 

przed szkolnym etapem Konkursu. 

2.2. Test składać się będzie z 25 zadań zamkniętych i otwartych z wiedzy współczesnej: 

ustrój polityczny III Rzeczypospolitej Polskiej, transformacja ustrojowa w Polsce od 

1989 roku oraz polskie symbole narodowe, 

2.3. Czas na rozwiązanie testu 45 minut. 

2.4. Po eliminacjach szkolnych, wypełniony protokół należy przesłać na adres e-mailowy 

Organizatora Konkursu do 17 listopada 2014 r. (zał. nr 2). Do protokołu należy 

dołączyć oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych  

( zał. nr 3). 

2.5. Do etapu okręgowego mogą zakwalifikować się maksymalnie 3 osoby, które uzyskają 

największą liczbę punktów w danej szkole tworząc reprezentację szkolną.  

2.6. O zakwalifikowaniu się do etapu okręgowego szkoła zostanie powiadomiona przez 

Organizatora drogą elektroniczną do 20 listopada 2014 r. 

3. Etap okręgowy odbędzie się 24 listopada 2014, o godz. 12.00 w siedzibie 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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3.1. Do etapu finałowego zakwalifikowane zostaną zespoły z dziesięciu szkół 

województwa mazowieckiego, które zdobędą największą liczbę punktów z etapu 

szkolnego oraz okręgowego. 

3.2. O zakwalifikowaniu się do Gali Finałowej szkoła zostanie powiadomiona przez 

Organizatora podczas  etapu okręgowego w Mazowieckim Urzędzie 

Wojewódzkim. 

4. Gala Finałowa przeprowadzona zostanie w siedzibie Muzeum Niepodległości,  

al. Solidarności 62, w Warszawie 17 grudnia 2014r. o godz. 13.30. 

4.1. Podczas Gali Finałowej zostaną wręczone  dyplomy i certyfikaty uczestnictwa oraz 

nagrody zespołowe dla szkół, które zajmą I, II, III miejsca i indywidualne dla 

uczniów, którzy zdobędą tytuł finalisty,  

Nagrody ufundowali: 

 Organizator 

 Pałac Prezydencki ??? 

Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu jest: 

 mgr Mirosława Niewiarowska – nauczycielka w ZS nr 7 w Warszawie. 

 

Członkami Komisji Konkursowej są: 

 dr Paweł Mirecki        – Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie,  

 przedstawiciel        – Wojewody Mazowieckiego,      

 przedstawiciel        – Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

 przedstawiciel        – Biura Edukacji m. st. Warszawy.  
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…………………………....                                                       ……..……………….,………                                                                                  

          (nazwa szkoły) 

…..……………………….. 

          (adres szkoły )    

 

e-mail szkoły:………………………..…………… 

 

          Międzyszkolny Konkurs 

„Polskie symbole narodowe w 25-lecie Wolności” 

             przy 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 

 

 



5 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………… 

………………………………...…………. 

……………………………………………. 

  (nazwa, adres, e-mail szkoły)                                                         

                  

                 Międzyszkolny Konkursu 

„Polskie symbole narodowe w 25-lecie Wolności”                                        

przy 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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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 etapu okręgowego oraz Gali Finałowej międzyszkolnego 

konkursu „ Polskie symbole narodowe w 25-leciu Wolności”, organizowanego w roku 

2014 przez Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie. 

 

 

 

 

………………………………………………  ……………………………                  

(czytelne podpisy prawnych opiekunów)       czytelny podpis ucznia 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

 

 

 

 


