
Założenia programowo-organizacyjne 
23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce 
 
 
 23. edycja Konkursu jest elementem obchodów LAT STASZICA w szkołach 
klubowych Towarzystwa Szkół Staszicowskich poświęconych 260-leciu urodzin oraz 190. 
rocznicy śmierci Stanisława Staszica. Konkurs ma dwa etapy: szkolny i centralny. 
 Etap szkolny polega na zorganizowaniu konkursu wiedzy o Patronie w ramach 
szkolnych obchodów 190. rocznicy jego śmierci. Zwycięzca konkursu na etapie szkolnym ma 
prawo uczestnictwa w finale etapu centralnego. 
 Etap centralny polega na wyłonieniu spośród uczestników finału „Mistrza wiedzy  
o Patronie” oraz ustalenia rankingu uczestników tego finału. Etap centralny odbędzie się 
podczas dorocznego spotkania klubowego – XXIX Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół 
Staszicowskich – które odbędzie się 29 i 30 września 2016 r. w Warszawie i Miętnem. 
 

 
I. Organizacja 23. edycji Konkursu 

 
1. Etap szkolny przygotowują i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane 

przez dyrektorów szkół klubowych. 
2. Etap centralny przygotowuje Główna Komisja Konkursowa powołana przez prezesa TSS.  
3. Szkoła klubowa może zgłosić do finału etapu centralnego tylko jednego uczestnika. 

Zarząd Główny zachęca, by do finału etapu centralnego Konkursu byli zgłaszani 
zwycięzcy lub laureaci konkursu na etapie szkolnym, którzy nie uczestniczyli w 
poprzednich latach w finałach tego etapu konkursu.  

4. Szkolne komisje konkursowe przeprowadzają etap szkolny w terminie najpóźniej do 30 
maja 2016 r. i najpóźniej do 15 czerwca 2016 r. przekazują na adres elektroniczny 
brobur@gmail.com pisemne zgłoszenie udziału w finale etapu centralnego 23. edycji 
Konkursu. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać imię i nazwisko oraz typ 
szkoły i numer klasy, do której zgłaszany uczestnik finału aktualnie uczęszcza. 

5. Finał etapu centralnego 23. edycji Konkursu ma formę ustną, polegającą na 
udzielaniu odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące życia, twórczości oraz 
działalności publicznej Stanisława Staszica. Finał tego etapu Konkursu odbywa się w 
obecności uczestników XXIX Sympozjum.  

6. Szczegółowy regulamin finału etapu centralnego 23. edycji Konkursu opublikowany 
zostanie na stronach www.oksstss.cba.pl oraz www.szkolystaszicowskie.pl (zakładka: 
„Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Stanisławie Staszicu”) w terminie najpóźniej do 20 
czerwca 2016 r. (po zebraniu zgłoszeń do udziału w finale Konkursu). 

7. Główna Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany formy ustnej finału etapu 
centralnego na formę pisemną w przypadku zgłoszenia do finału większej liczby 
uczestników niż 16 bądź na wniosek Prezydium ZG TSS, uwzględniający propozycje 
szkolnych komisji konkursowych lub dyrektorów szkół. 

8. O ewentualnej zmianie formy finału etapu centralnego, o której mowa w p. 7, szkoły 
klubowe będą poinformowane komunikatem zamieszczonym na stronach 
www.oksstss.cba.pl oraz www.szkolystaszicowskie.pl w terminie do 20 czerwca  2016 r. 

 
 
 
 



II. Nagrody i wyró żnienia 
 

1. Uczestnik finału centralnego, który uzyskał największą liczbę punktów otrzymuje dyplom 
z tytułem „Mistrz wiedzy o Patronie w roku szkolnym 2015/2016” oraz nagrodę 
rzeczową. 

2. Uczestnicy finału zajmujący w rankingu drugie i trzecie miejsce otrzymują dyplomy  
z tytułem „Wicemistrz wiedzy o Patronie w roku szkolnym 2015/2016” oraz nagrody 
rzeczowe. 

3. Uczestnicy finału zajmujący w rankingu miejsca od czwartego do ostatniego, o ile 
uzyskali co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów za odpowiedzi na 
wylosowane pytania, otrzymują pamiątkowe dyplomy z tytułami „Laureata 23. edycji 
Konkursu” oraz nagrody rzeczowe. 

4. Uczestnicy finału, którzy uzyskali poniżej 50% możliwych do uzyskania punktów, 
otrzymują pamiątkowe dyplomy „Uczestnika 23. edycji Konkursu”. 

5. Fundatorami nagród rzeczowych są sponsorzy pozyskani przez szkołę – organizatora 
spotkania klubowego oraz sponsorzy pozyskani przez członków Prezydium ZG TSS  
i dyrektorów szkół klubowych uczestniczących w XXIX Sympozjum.  

6. Pamiątkowe dyplomy dla uczestników 23. edycji Konkursu oraz upominki w formie 
książkowej przygotowuje  Główna Komisja Konkursowa. 

 
 

III. Pozostałe ustalenia dotyczące 23. edycji Konkursu 
 

1. Szkoły klubowe, których uczniowie będą uczestniczyć w finale etapu centralnego 
Konkursu, proszone są o dotrzymanie podanych w cz. I p. 4 niniejszych założeń 
terminów przeprowadzenia etapu szkolnego oraz zgłoszenia uczniów do finału. 

2. Ponieważ finał 23. edycji Konkursu będzie elementem dorocznego spotkania klubowego – 
XXIX Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich – dyrektorzy szkół klubowych 
proszeni są o jak najwcześniejsze podejmowanie decyzji o udziale przedstawicieli szkół  
w spotkaniu klubowych (liczba osób, w tym kobiet i mężczyzn, zapotrzebowanie  
na noclegi). Informacje o udziale przedstawicieli szkoły klubowej w spotkaniu należy 
przesłać bezpośrednio na wskazane adresy szkół – gospodarzy spotkania klubowego w 
2016 r., tj. szkół klubowych w Warszawie i w Miętnem. 

3. XXIX Sympozjum i 23. edycja Konkursu odbywa się pod hasłem: „LATA 
STASZICA w szkołach klubowych Towarzystwa Szkół Staszicowskich”. 
Podsumowaniem obchodów 260-lecia urodzin oraz 190. rocznicy śmierci Patrona będzie 
sesja popularnonaukowa, w której powinni brać aktywny udział wszyscy uczestnicy tego 
spotkania. Zarząd Główny TSS zachęca szkoły klubowe do starannego przygotowania 
zgłoszonych  uczestników finału do publicznych wystąpień podczas sesji. W krótkich 
wystąpieniach powinny być zawarte informacje o szkolnych obchodach LAT PATRONA.  

4. Ewentualne zmiany w niniejszych założeniach będą opublikowane na stronach 
internetowych TSS po planowanym posiedzeniu Zarządu Głównego (termin zostanie 
podany odrębnie). 

 


