
1 
 

Regulamin V edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie 

pt. „Bezpieczeństwo wokół mnie”- rok 2018 

 

§1 

CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych oraz rozwijanie ich zainteresowań dotyczących przedmiotowego zagadnienia, 

wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji, sprawdzenie wiedzy 

młodzieży na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.  

 

§2 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

Organizatorami konkursu są: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Zespół Szkół 

Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. 

 

 

§3 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:  

• klas liceum i techników 

Uczniowie, zwycięzcy 1, 2 i 3 miejsca IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 

o Bezpieczeństwie nie biorą udziału w tegorocznej edycji. 

 

§4 

ORGANIZACJA KONKURSU 

Konkurs jest dwuetapowy: 

• I etap – szkolny, 

• II etap – wojewódzki: 

 - część teoretyczna 

 - część praktyczna 

§5 

ETAP SZKOLNY 

1. I etap konkursu organizowany jest w szkole, która wyraziła chęć uczestnictwa w konkursie. 

Dyrektor placówki zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji w oparciu 

o przesłany przez Organizatora konkursu test. (Test zostanie przesłany drogą elektroniczną, po 

potwierdzeniu przez szkołę uczestnictwa w konkursie). 

2. Dyrektor przesyła zgłoszenie udziału uczniów w konkursie do Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu do dnia 12 marca 2018 r. Zgłoszenie należy przesłać 

drogą elektroniczną na adres konkurs@wsb.net.pl umieszczając w tytule e-maila hasło: 

„Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie”. 

3. Etap szkolny zostanie przeprowadzony w dniu 19 marca 2018 r. 

4. Etap szkolny trwa 45 minut (ewentualna dogrywka 10 minut). 

5. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową. 

6. Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej: 

a) zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji, w oparciu o otrzymany od 

organizatorów test wyboru. Test składa się z części podstawowej zawierającej 30 

pytań oraz testu na dogrywkę zawierający dodatkowe 5 pytań; 

b) wyłonienie trzech osób z największą liczba punktów z grupy uczestników, którzy 

uzyskali co najmniej 60 % możliwych punktów do reprezentowania szkoły na etapie 

wojewódzkim;  

c) w etapie wojewódzkim biorą udział wyłącznie zespoły trzyosobowe; 

d) w przypadku niemożności wyłonienia tą drogą szkolnej drużyny, szkolna Komisja 

Konkursowa typuje trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, 

odnotowując ten fakt w protokole. Udział takiego zespołu w etapie wojewódzkim 
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Konkursu uzależniony będzie od liczby zgłoszeń i możliwości technicznych 

Organizatora. 

e) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego  szkolnego etapu konkursu; 

f) wypełnienie i przesłane formularza online do dnia 23 marca 2018 r.  

7. Test obejmować będzie wiedzę z zakresu podstawy programowej nauczania w szkołach 

ponadgimnazjalnych z następujących przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o 

społeczeństwie na poziomie podstawowym. 

8. Podane terminy są nieprzekraczalne.  

 

§6 

ETAP WOJEWÓDZKI 

1. II etap konkursu zorganizowany zostanie w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Świerkowa 8, pod warunkiem zgłoszenia minimum 10 

zespołów.  

2. Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w dniu 9 kwietnia 2018 r. (część teoretyczna 

online) i 14 kwietnia 2018 r. (część praktyczna) 

3. Organizator powołuje Wojewódzką Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: 

a) Przedstawiciel Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – 

przewodniczący; 

b) Przedstawiciel Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Poznaniu  

4. Za organizację V etapu finału konkursu odpowiedzialny jest przewodniczący Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej. 

5. Zadania przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

a) zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu w części teoretycznej i praktycznej; 

b) wyłonienie laureatów Konkursu; 

c) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego etapu Konkursu;  

d) promocja Konkursu w środkach masowego przekazu.  

6. Część teoretyczną stanowi test, który składa się z 30 pytań z zakresu: 

a) podstawy programowej nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych z następujących 

przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie 

rozszerzonym – 10 pytań; 

b) wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa 

na kąpieliskach oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – 8 pytań; 

c) wiedzy na temat podstaw funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa publicznego 

– 7 pytań; 

d) znajomości terminologii, związanej z organizacją służby wojskowej – 5 pytań. 

7. Szczegółowy wykaz literatury dotyczącej pkt. 6b i 6c (wybór aktów prawnych) zostanie 

podany uczestnikom po przesłaniu zgłoszenia do udziału w konkursie. 

8. Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

9. Finaliści oraz osoby towarzyszące uczestnikom w konkursie przyjeżdżają na koszt własny. 

10. O szczegółach zasad rozgrywania etapu finałowego, szkoły zostaną poinformowane w 

osobnym piśmie.  

§7 

NAGRODY 

1. Nagrodzeni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu biorący udział w etapie wojewódzkim.  

2. Za zdobycie pierwszego miejsca przewiduje się: indywidualną nagrodę rzeczową ufundowaną 

przez Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

3. Za zdobycie drugiego miejsca: indywidualną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Rektora 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

4. Za zdobycie trzeciego miejsca: indywidualną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Rektora 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

5. Zespół, który uzyska najlepszy rezultat w części praktycznej zostanie uhonorowany nagrodą, 

ufundowaną przez Prezesa WOPR Oddział Miejsko – Powiatowy w Poznaniu. 
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6. Nagrodą dla drużyny z najwyższą średnią punktów w części teoretycznej jest voucher na 

udział w jednorazowych zajęciach ze szkolenia strzeleckiego na terenie strzelnicy szkolnej 

ZSM im. KEN. 

7. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego wezmą udział w losowaniu 

specjalnej nagrody ufundowanej przez Międzynarodową Federację Modern Ju-Jitsu.  

8. Fundatorem nagród na szczeblu wojewódzkim są organizatorzy i partnerzy konkursu. 

 

§9 

INFORMACJE KOŃCOWE 

Wszelkie pytania dotyczące zasad konkursu należy kierować do mgr Katarzyny Szyca z Wyższej 

Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu pod numerem telefonu 61 8510518 wew. 27 lub na 

adres e’mail konkurs@wsb.net.pl oraz do mgr Lidii Torzewskiej-Kulas tel. 503 168 689 z ZSM 

im.KEN. 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie ucznia i nauczyciela 
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