
Założenia programowo-organizacyjne 
22. edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce 

(2015) 
 
 
Uchwałą XXVII Sympozjum TSS, odbytego w dniach 5-6 czerwca 2014 r. w Gąbinie, lata 
2015-2016 ogłoszone zostały LATAMI PATRONA w szkołach klubowych Towarzystwa 
Szkół Staszicowskich. Wspomniana uchwała określiła jednocześnie następujący temat 22. 
edycji Konkursu: "OBCHODY 260-lecia URODZIN PATRONA W ŚRODOWISKU 
SZKOŁY KLUBOWEJ w …………………" . 
 
 
 
I. ORGANIZACJA 22. EDYCJI KONKURSU 
 
1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: 

− etap szkolny, którego finał będzie zarazem częścią szkolnej uroczystości poświęconej 
260. rocznicy urodzin Patrona, 

− etap centralny, którego finał będzie częścią spotkania klubowego pod nazwą XXVIII 
Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Staszicowskich. 

 
2. Etap szkolny Konkursu polegać będzie na wykonaniu następujących zadań: 

a) opracowanie i opublikowanie na szkolnej stronie internetowej "Programu obchodów 
lat Patrona w …………", 

b) przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy o Patronie, 
c) przygotowanie szkolnej uroczystości poświęconej 260. rocznicy urodzin Patrona. 

 
2.1. Terminy obowiązujące na etapie szkolnym: 

a) publikacja "Programu obchodów lat Patrona" – do 30 marca 2015 r. 
b) finał szkolnego konkursu wiedzy o Patronie – do 15 maja 2015 r. 

 
2.2. Samoocena konkursu na etapie szkolnym polegać będzie na opracowaniu 
udokumentowanego sprawozdania z przebiegu i wyników wykonania podanych wyżej zadań 
(a, b i c). 
 
2.3. Sprawozdanie może mieć dowolną formę (opis, album, nagranie wideo itp.), ale musi 
zawierać (w formie załączników): 

− kopię scenariusza uroczystości, 
− kopię pytań konkursowych, 
− protokół jury oceniającego finał etapu szkolnego Konkursu, 
− wniosek szkolnej komisji konkursowej o wyróżnienie zwycięzcy konkursu przez 

Główną Komisję Konkursową TSS. 
 
2.4. Nieprzekraczalny termin przesłania sprawozdania do ZG TSS - do 25 maja 2015 r. 
 
3. Etap centralny Konkursu polegać będzie na ocenie przebiegu i wyników konkursu na 
etapie szkolnym w oparciu o przesłane sprawozdania oraz na wyłonieniu spośród zwycięzców 
Konkursu na etapie szkolnym "Mistrza wiedzy o Patronie". 
 



3.1. Podstawowymi kryteriami oceny przebiegu i wyników Konkursu na etapie szkolnym 
będą: 

a) poprawność językowa oraz wiarygodność sprawozdania, potwierdzona odpowiednimi 
materiałami (zdjęcia, nagrania itp.), 

b) dołączenie do sprawozdania załączników, o których mowa w p. 2.3. niniejszych 
"Założeń…". 

 
3.2. "Mistrz wiedzy o Patronie" zostanie wyłoniony spośród zwycięzców konkursu na etapie 
szkolnym, obecnych na spotkaniu klubowym. W tym celu przeprowadzony zostanie quiz 
polegający na udzieleniu odpowiedzi na kilka wylosowanych pytań dotyczących życia, 
działalności i twórczości Patrona. Szczegółowe informacje dotyczące wyłaniania zwycięzcy 
Konkursu podane zostaną po rozpoczęciu Sympozjum. 
 
4. Nagrody i wyróżnienia. 

a) Wszystkie szkoły, które nadeślą w ustalonym terminie sprawozdania z wykonania 
zadań określonych w p. 2 niniejszych "Założeń …", otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
Wyróżnione szkoły otrzymają także nagrody książkowe do bibliotek szkolnych. 

b) Wszyscy zwycięzcy Konkursu na etapie szkolnym, wymienieni w nadesłanych 
sprawozdaniach, otrzymają dyplomy laureata 22. edycji Konkursu. 

c) "Mistrz wiedzy o Patronie" oraz czterech uczestników quizu, o którym mowa w p. 
3.2., otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

d) Na wnioski dyrektorów szkół uczestniczących w 22. edycji Konkursu, Główna 
Komisja Konkursowa wyróżni specjalnymi listami tych nauczycieli, którzy 
szczególnie aktywnie uczestniczyli w organizowaniu konkursu i uroczystości szkolnej 
poświęconej 260. rocznicy urodzin Patrona. Wnioski, o których mowa wyżej, należy 
dołączyć do sprawozdania, o którym mowa w p. 3.1. niniejszych "Założeń…". 

 
 
II. POZOSTAŁE USTALENIA 

 
1. Dyrektorzy szkół klubowych proszeni są o: 

a) Powołanie szkolnych komisji konkursowych oraz zlecenie im zawiadomienia ZG TSS 
o uczestnictwie szkoły w 22. edycji Konkursu (telefon, fax, e-mail, pismo). 

b) Rozważenie możliwości przekazania na konto ZG TSS składki członkowskiej w 
ustalonej przez szkołę wysokości (organizacja konkursu a w szczególności 
ufundowanie nagród i wyróżnień dla uczestników finału wymaga funduszy, które 
pochodzą wyłącznie z dobrowolnych wpłat szkół – członków OKSS; wpłat 
określonych w statucie jako składki członkowskie). 

 
2. Decyzję o miejscu i terminie XXVIII Sympozjum i finału 22. edycji Konkursu podejmie 
Zarząd Główny i Rada Dyrektorów Szkół Klubowych na posiedzeniu, które odbędzie się w 
Warszawie (termin będzie podany w odrębnym komunikacie). 
 
3. Dla usprawnienia organizacji spotkania klubowego oraz w celu zmniejszenia obciążeń 
organizatorów usilnie prosi się szkoły klubowe o dotrzymywanie niżej danych terminów: 

− do 30 marca br. publikacja „Założeń…” i zawiadomienie Zarządu Głównego o 
przystąpieniu do Konkursu, 

− do 25 maja br. przesłanie do Zarządu Głównego sprawozdania z załącznikami, 



− do 30 maja br. przesłanie do szkoły – gospodarza spotkania potwierdzenia udziału w 
Sympozjum i Konkursie (z podaniem nazwisk osób, w tym uczniów, oraz podaniem 
terminu przyjazdu i odjazdu). 

 
4. Adresy do kontaktu: 

a) przesyłanie sprawozdań – na adres: Zarząd Główny TSS, ul. Staszica 4, 26-220 
Stąporków, 

b) zgłoszenie udziału w Sympozjum i Konkursie oraz ewentualne pytania – na adres e-
mail: brobur@gmail.com lub sms: 604 321 963. 

 
5. Adres do kontaktu ze szkołą – gospodarzem spotkania podany zostanie w kolejnym 
komunikacie. Zarząd Główny przypomina, że wszystkie komunikaty dotyczące Sympozjum i 
Konkursu publikowane będą na stronach: www.oksstss.cba.pl oraz 
www.szkolystaszicowskie.pl.  


