
REGULAMIN XVI edycji 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY 

O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

rok szkolny 2017/2018 

 

I. CELE KONKURSU 

 

§1 

Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i współczesnej działalności 

polskiego parlamentu, a w szczególności Senatu RP, wśród uczniów szkół podstawowych 

województwa warmińsko-mazurskiego. 

§2 

Konkurs jest ofertą edukacyjno-wychowawczą, wzbogacającą szkolne programy wychowania 

obywatelskiego i patriotycznego, które przygotowują młodzież do dojrzałego uczestnictwa w 

życiu społecznym swoich gmin, powiatów i regionu. 

 

II. ORGANIZATORZY 

§3 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w Braniewie we współpracy z Centrum Informacyjnym Senatu (w skrócie CIS) oraz 

Burmistrzem Miasta Braniewa. 

§4 

 W celu przeprowadzenia konkursu zostaje powołana Wojewódzka Komisja Konkursowa, 

zwana dalej w skrócie: WKK. 

§5 

1.Skład WKK powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie  

w porozumieniu z  Centrum Informacyjnym Senatu. 

2.WKK czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i harmonogramu konkursu, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 



3. Przewodniczącym WKK jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w 

Braniewie. 

4. Siedzibą WKK jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie ul. PCK 4, tel. 

55644 28 58, e-mail sp3braniewo@interia.pl, adres internetowy http://sp3braniewo.pl. 

§6 

WKK jest odpowiedzialna za merytoryczną i organizacyjną stronę konkursu. Swoje zadania 

wykonuje w ścisłej współpracy z Centrum Informacyjnym Senatu, które przygotowuje 

zestawy materiałów edukacyjnych dla szkół biorących udział w konkursie, oraz ze szkolnymi 

koordynatorami konkursu, wyznaczonymi przez dyrektorów szkół. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

§7 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas VII szkół podstawowych z województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

2. Konkurs zostaje przeprowadzony w szkołach, które zadeklarowały w nim swój udział na 

karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu. 

3. W konkursie nie biorą udziału laureaci poprzednich edycji konkursu – zdobywcy I, II i III 

miejsca. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

§8 

1. Konkurs przebiega dwuetapowo. I etap odbywa się na poziomie szkolnym, II etap – na 

poziomie  międzyszkolnym. 

2. Na etapie szkolnym dyrektor szkoły powołuje koordynatora konkursu. 

3. Rolą Koordynatora konkursu jest: 

a) dbałość o przestrzeganie regulaminu konkursu i jego harmonogramu, 

b) wszechstronna pomoc udzielana uczestnikom konkursu niezbędna do wykonania 

zadania konkursowego oraz motywowanie ich do osiągnięcia jak najlepszych efektów 

pracy, 

c) Współpraca z WKK, 

d) Organizacja I etapu konkursu na terenie szkoły. 
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4. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową składającą się z 3 osób, która   

wspiera koordynatora konkursu w dbałości o prawidłowy przebieg konkursu i czuwa nad 

samodzielną pracą uczestników podczas obu etapów konkursu.  

5. Testy z pytaniami zamkniętymi i otwartymi są przesyłane drogą elektroniczną przez 

pracownika Kancelarii Senatu do szkół biorących udział w konkursie w dniach wyznaczonych 

w terminarzu konkursu. 

6. Uczestnicy I etapu napiszą test  składający się z 20 pytań zamkniętych dotyczących historii 

polskiego parlamentaryzmu, a szczególnie okresu dwudziestolecia międzywojennego, oraz  

współczesnej roli Senatu RP. Pytania zamknięte są punktowane w skali 0 – 1. 

7. Koordynator konkursu przesyła testy z I etapu do WKK wraz z protokołem przebiegu 

konkursu w danej placówce w terminie wskazanym w harmonogramie konkursu 

8. Po odbiorze wszystkich testów ze szkół biorących udział w I etapie konkursu WKK 

sporządza protokół z I etapu konkursu, wyłaniając uczestników II etapu. Do II etapu konkursu 

przechodzą ci uczniowie, którzy udzielili co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi na 

pytania zamknięte 

9. Miejsce przeprowadzania II etapu konkursu wskazuje WKK w porozumieniu z dyrektorem 

wskazanej placówki. 

10. W ramach II etapu uczestnicy konkursu napiszą test składający się z 10 pytań otwartych  

na temat dziejów polskiego parlamentaryzmu, a szczególnie okresu dwudziestolecia 

międzywojennego,  i współczesnych zadań Senatu RP. Pytania otwarte są punktowane w skali 

0 – 6 

11. Testy z II etapu konkursu są przesyłane do sprawdzenia do WKK w terminie podanym w 

harmonogramie konkursu. 

12. WKK sporządza protokół z przebiegu konkursu, który zawiera wykaz uczniów 

uczestniczących w konkursie wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów i wyłania 

laureatów. 

13. Laureatami konkursu zostają trzej uczniowie, którzy w kolejności zdobyli największą 

liczbę punktów w II etapie konkursu. W przypadku, gdy więcej uczniów osiągnęło tę samą 

liczbę punktów wówczas WKK bierze pod uwagę punktację z testu I etapu konkursu. WKK 

może także zdecydować o przyznaniu do trzech wyróżnień. 

V. Nagrody 

§ 9 

1. Główną nagrodą dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu jest dwudniowy 

pobyt w Warszawie sfinansowany przez Kancelarię Senatu. 

2.  Laureaci konkursu i uczniowie wyróżnieni otrzymają również nagrody rzeczowe, które 

zostaną ufundowane przez Kancelarię Senatu i wręczone w siedzibie Senatu RP, w 

terminie podanym w  harmonogramie konkursu.  



VI. Dane osobowe laureatów  

§ 10 

Imiona i nazwiska uczniów – laureatów konkursu, uczniów wyróżnionych oraz nazwy szkół, 

z których pochodzą laureaci będą umieszczone na stronie internetowej Senatu RP. W tym 

celu rodzice lub prawni opiekunowie wypełniają Oświadczenie (załącznik nr 3 do 

regulaminu). 

VII. Regulacje końcowe 

 

1. Kancelaria Senatu nie zwraca kosztów dojazdu laureatów, uczniów wyróżnionych oraz ich 

opiekunów do Warszawy i z powrotem do miejsca zamieszkania. 

2. Kancelaria Senatu zastrzega sobie zmianę terminu oficjalnego ogłoszenia wyników w 

Warszawie z powodów niezależnych od organizatorów konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

KALENDARZ KONKURSU 

na rok szkolny 2017/2018 

22 .11.2017 r. - ogłoszenie konkursu 

do 18.12. 2017 r. - przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie 

do 20.12.2017 r. – powołanie koordynatorów konkursu 

do 10.01.2017 r. – przesłanie zestawów materiałów edukacyjnych do szkół biorących udział 

w konkursie 

19.02. 2018 r. – I etap konkursu 

20.02. 2018 r. – wysłanie testów z I etapu do WKK 

09.04.2018 r. – II etap konkursu 

10.04.2018 r. wysłanie testów II etapu do WKK 

23.04.2018 r. – wyłonienie laureatów konkursu i przesłanie informacji do szkół 

14.05.2018 r.- oficjalne ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

.............................................................................. 

/pieczęć nagłówkowa//miejscowość, data/ 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

(PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE) 

 

Zgłaszam....................................................................................................................................... 

                                                              /nazwa szkoły/ 

 

do udziału w XVI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. 

W konkursie wezmą udział niżej wymienieni uczniowie naszej szkoły 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



Koordynatorem konkursu w naszej szkole 

 

jest................................................................................................................................................ 

/imię i nazwisko/ 

 

Nr telefonu/ faxu szkoły:.............................................................................................................. 

 

Adres e-mail szkoły:..................................................................................................................... 

/podać drukowanymi literami/ 

 

............................................... 

/podpis dyrektora szkoły/ 

 

Zgłoszenie wysłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP, ul. PCK 4, 14-500 

Braniewo 

 

Fax: 55 644 2858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

do regulaminu Konkursu 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o 

Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanym w roku szkolnym 2017/2018.  

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział (udział mojego dziecka/podopiecznego) w 

konkursie na zasadach określonych w tym regulaminie, przetwarzanie danych osobowych i 

wizerunku mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

 

 

 

.................................................................................. 

(uczestnika i jego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 oświadczenie składają  rodzice lub opiekunowie (wybrać właściwe a niepotrzebne skreślić); w przypadku 

braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku lub zgody na publikację należy skreślić 

odpowiedni fragment oświadczenia.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

………………………………………………. 

Pieczęć szkoły 

Adres, kontakt 

 

PROTOKÓŁ 

I etapu Konkursu Wiedzy o Senacie RP 

19 lutego 2018 r. 

 

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

1. .......................................................................podpis ……………………… 

2. .......................................................................podpis ……………………… 

3. ......................................................................podpis ………………………. 

 

stwierdza, że do eliminacji przystąpiło .......................... uczniów.  

 

Wykaz uczestników I etapu konkursu  

............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................... 

6. ........................................................................................................................... 

7. ........................................................................................................................... 

8. ........................................................................................................................... 

9. ........................................................................................................................... 

10. ........................................................................................................................... 



11. ........................................................................................................................... 

12. .......................................................................................................................... 

13. ........................................................................................................................... 

14. ........................................................................................................................... 

15. ........................................................................................................................... 

16. ........................................................................................................................... 

17. ...........................................................................................................................  

18. ........................................................................................................................... 

19. ........................................................................................................................... 

20. ........................................................................................................................... 

 

 

UWAGI: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 


