Gimnazjum Integracyjne nr 50 im. Jana Kaczmarka
w Zespole Szkół nr 11 we Wrocławiu
Biuro Poselskie LIDII GERINGER DE OEDENBERG
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

zapraszają
uczniów klas szóstych szkół podstawowych
do wzięcia udziału
w II edycji konkursu wiedzy o społeczeństwie
MOJE PRAWA – NASZA SPRAWA
Cele:
 zainteresowanie uczniów problematyką społeczną,
 współdziałanie uczniów w sprawach publicznych,
 pogłębienie ich wiedzy na temat czasów najnowszych,
 zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania
społeczeństwa i państwa,
 kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi ucznia, takich jak wytrwałość,
poczucie własnej wartości, ciekawość poznawcza, gotowość do podejmowania
inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
Informacje ogólne:
 konkurs odbędzie się 30 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 10.00;

 szkoła

zgłasza
trzech
na adres we Wrocławiu:
ul. Grochowa 36 - 38,
53-424 Wrocław
nr tel. 798 68 87
e-mail: zsnr11@o2.pl

uczestników

do

15

maja

2017

roku

 Kontakt z organizatorami konkursu:
o Krzysztof Omelaniuk k.omelaniuk@wp.pl tel. 606 989 425;
o Joanna Gruszczyńska joanna-gruszczynska@tlen.pl tel. 697 161 439;
 Zgłoszenia (kartę zgłoszeniową) można przesyłać e-mailem, faksem, albo
pocztą.
 Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane
z powodów organizacyjnych.
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Zakres treści będących przedmiotem konkursu:
Konstytucja RP:
- Rozdział I „Rzeczpospolita”,
- Rozdział II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”,
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (do pobrania https://brpd.gov.pl/konwencja-oprawach-dziecka)
Treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu historia i społeczeństwo:
Podstawowe elementy wiedzy o państwie: demokratyczny charakter państwa
polskiego, wolne wybory, wolność słowa, wolne media, konstytucja; organy władzy
w Rzeczypospolitej Polskiej: funkcje parlamentu, prawa i podstawowe kompetencje
prezydenta RP, rządu, funkcje sądu w systemie ochrony praw i wolności człowieka
i obywatela.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 30 maja 2017 roku (wtorek) w Zespole Szkół nr 11
we Wrocławiu o godz. 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45).
2. W konkursie uczestniczą uczniowie klas szóstych.
3. Każda szkoła zgłasza trzech uczestników w terminie do 15 maja 2017 roku.
(w załączeniu karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych –
należy ją przekazać organizatorowi najpóźniej w dniu konkursu).
4. Uczestnicy przygotowują się według zakresu treści podanych wcześniej
przez organizatorów w informacji o konkursie.
5. Konkurs składa się z dwóch części: eliminacyjnej (godz. 10.00 -11.00) i finałowej
(godz. ok. 12.30 - 14.00).
6. W pierwszej z nich uczeń samodzielnie rozwiązuje test składający się z 23 zadań
zamkniętych i 7 zadań otwartych. Punkty poszczególnych uczniów
reprezentujących jedną szkołę zostaną zsumowane. Pięć drużyn, które uzyskały
najwyższą wartość punktową, przechodzi do etapu finałowego. W tej części
uczniowie zmierzą się z zadaniami wymagającymi kreatywności i poczucia
humoru.
7. Komisja przyzna dyplomy i nagrody trzem zespołom, które zdobędą największą
ilość punktów.
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KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS MOJE PRAWA – NASZA SPRAWA

……………………………………………………..
Pieczątka szkoły

NAZWA,
ADRES,
NUMER TELEFONU
I E-MAIL
SZKOŁY

IMIONA I NAZWISKO UCZNIÓW

1.
2.
3.
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IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA
PRZYGOTOWUJĄCEGO
UCZNIÓW

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas międzyszkolnego
konkursu szkolnego „MOJE PRAWA – NASZA SPRAWA”, organizowanym w Gimnazjum
Integracyjnym nr 50 im. Jana Kaczmarka w Zespole Szkół nr 11 we Wrocławiu.
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko
rodziców /
opiekunów prawnych*

Czytelny podpis
rodziców /
opiekunów prawnych *

*niepotrzebne skreślić
……………….. dnia…………………………..
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia
29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
3. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24
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