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Założenia programowo-organizacyjne 

24. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu 
    
 
Celem konkursu jest pobudzenie aktywności szkolnych kół i klubów Towarzystwa Szkół 
Staszicowskich w popularyzowaniu postaci i myśli społeczno-filozoficznej Patrona w środowiskach 
społecznych szkół klubowych. Konkurs ma zarazem wyzwolić u uczniów pomysłowość w 
wykorzystaniu internetu i innych nowoczesnych środków przekazu do wymiany wiedzy o Patronie 
szkół klubowych. 
 
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: zespołowej i indywidualnej. W konkursie 
zespołowym uczestniczą trzyosobowe zespoły (w tym nauczyciel-konsultant). Liczba zespołów w  
szkole jest dowolna. W konkursie indywidualnym uczestniczą uczniowie, którzy nie uczestniczyli 
w finałach poprzednich edycji. Do finału 24. edycji konkursu każda szkoła klubowa może zgłosić 
tylko jednego ucznia lub uczennicę. 
 
 
I. Założenia i regulamin konkursu zespołowego 

 
1. Zespołowe prace konkursowe powinny mieć formę pokazu multimedialnego (np. zapis dyskusji 
podczas sesji popularnonaukowej, zapis wykładu lub prelekcji, zapis inscenizacji fragmentów dzieł 
itp.) i powinny spełniać następujące warunki: 
a/ powinny w interesujący sposób przekazywać wiedzę o poglądach Stanisława Staszica na jedno z 
następujących zagadnień: organizacja szkolnictwa ze szczególnym podkreśleniem szkolnictwa 
zawodowego; kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich młodzieży; niezbędne reformy 
państwa i prawa. 
b/ będą opublikowane na stronach internetowych szkół, do których uczęszczają ich autorzy. 
 
2. Ocena prac konkursu zespołowego będzie dwuetapowa. W pierwszym etapie powołane przez 
Prezydium ZG TSS jury zapozna się z opublikowanymi w internecie pracami i ogłosi na stronach 
OKSS TSS ich ranking, kwalifikując trzy najlepsze prace do prezentacji podczas sympozjum przed 
rozpoczęciem finału  konkursu indywidualnego. W drugim etapie spośród trzech zaprezentowanych 
prac nastąpi wyłonienie pracy, która zostanie zgłoszona do udziału w II Festiwalu Stanisława 
Staszica w Krakowie. W wyborze tej pracy będą brać udział przedstawiciele szkół klubowych 
uczestniczący w sympozjum (każda szkoła ma jeden głos, który może oddać na wybraną przez 
siebie pracę). 
 
3. Szczegółowe zasady ustalania rankingu prezentowanych podczas sympozjum prac zespołowych 
zostaną podane podczas finału 24. edycji konkursu. 
 
4. Nieprzekraczalne terminy dotyczące konkursu zespołowego: 
- do 30 maja br. szkoły klubowe zgłaszają udział w konkursie zespołowym, podając zarazem, ile 
zespołów będzie publikować swoje prace 
- do 15 czerwca br. prace powinny być opublikowane na stronach internetowych szkół (z podaniem 
danych o autorach: imię i nazwisko, klasa, typ szkoły oraz tytuł naukowy, imię i nazwisko 
nauczyciela-konsultanta). 
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II. Zało żenia i regulamin konkursu indywidualnego 
 
1. Każda szkoła klubowa może zgłosić do konkursu indywidualnego tylko jednego ucznia, którym 
powinien być zwycięzca konkursu na etapie szkolnym. Jeśli etap szkolny nie był przeprowadzany, 
szkoła może zgłosić innego ucznia wskazanego przez opiekuna koła (klubu) TSS. 
 
2. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, musi mieć formę pisemną (przesłane pocztą elektroniczną) 
oraz musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, typ szkoły, imię i nazwisko 
nauczyciela, pod którego kierunkiem uczeń przygotowywał się do udziału w finale konkursu. 
 
3. Konkurs indywidualny ma charakter typowego konkursu wiedzy o Patronie, który obejmuje 
gruntowną znajomość biografii i dorobku pisarskiego Stanisława Staszica (łącznie ze znajomością 
historii ziem polskich w latach życia Staszica).                                                     
 
4. Pytania konkursowe będą wymagały krótkich, jednoznacznych odpowiedzi, ocenianych 
odpowiednio: odpowiedź prawidłowa – 1 pkt., odpowiedź błędna, brak odpowiedzi lub 
przekroczenie wyznaczonego czasu na odpowiedź – 0 pkt. 
 
5. Forma konkursu będzie wzorowana częściowo na teleturnieju prowadzonym przez Tadeusza 
Sznuka (Jeden z dziesięciu), tzn. do  kolejnej rundy pytań będą kwalifikować się tylko ci uczestnicy, 
którzy uzyskają w poprzedniej rundzie wymaganą liczbę punktów za prawidłowe odpowiedzi. 
Szczegółowe zasady przeprowadzenia tego konkursu wiedzy podane zostaną uczestnikom przed 
jego rozpoczęciem. 
 
6. W zależności od liczby zgłoszonych uczestników konkursu indywidualnego, a także w zależności  
od poziomu ich przygotowania merytorycznego do rywalizacji o tytuł „mistrza wiedzy o Patronie” 
jury ustali liczbę pytań oraz rund pytań i odpowiedzi. Będą też przygotowane  zestawy pytań na 
ewentualne dogrywki w przypadku równej liczby uzyskanych punktów przez dwóch lub więcej 
uczestników. 
 
7. Nieprzekraczalny termin dotyczący konkursu indywidualnego: 
- przesyłanie pisemnych zgłoszeń wg wzoru podanego w pkt. II.2 – do 10 września br. 
 
 
III. Pozostałe ustalenia dotyczące organizacji 24. edycji konkursu 
 
1. Prezydium ZG TSS zachęca i prosi szkoły klubowe do licznego uczestnictwa w jubileuszowym 
spotkaniu klubowym odbywanym w 30-lecie powstania Ogólnopolskiego Klubu Szkół 
Staszicowskich. Tym samym prosi o nadanie tegorocznej edycji odpowiedniej rangi poprzez 
zorganizowanie konkursu także na etapie szkolnym oraz poprzez równie liczny udział w konkursie 
zespołowym i indywidualnym na etapie ogólnopolskim. 
 
2. Tegoroczne spotkanie klubowe (sympozjum i finał 24. edycji konkursu) odbędzie się w 
Białymstoku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Staszica z Oddziałami 
Integracyjnymi na przełomie września i października br. (dokładna data podana zostanie na stronie 
internetowej TSS najpóźniej do końca maja br.). 
 
3. Adresy do kontaktów w sprawach organizacyjno-programowych dotyczących spotkania 
klubowego (sympozjum i finał 24. edycji konkursu): 
a/ pytania i uwagi dotyczące niniejszych założeń programowo-organizacyjnych należy kierować  na 
adres prezesa TSS – tel. 604 321 963 lub e-mail: brobur@gmail.com albo brobur@wp.pl 
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b/ pytania dotyczące zakresu wymagań stawianych zespołowym pracom konkursowym, a także 
dotyczących zakresu wiedzy o Patronie, stawianego uczestnikom konkursu indywidualnego, należy 
kierować na adres dyrektora Muzeum Stanisława Staszica p. Józefa Olejniczaka, członka 
Prezydium ZG TSS, zastępującego prezesa TSS w sprawach organizacyjnych – tel. 691 073 683 lub 
e-mail: biuro@muzeumstaszica.pl. 
c/ pytania dotyczące organizacji spotkania klubowego w Białymstoku należy kierować na adres 
dyrektora ZSTiO p. Mariusza Pęzy – tel. sekretariatu szkoły 85 675 00 77, fax 85 675 02 15, e-mail: 
sekretariat@zstio.net.pl. 
 
 
 
Stąporków, 26 kwietnia 2017 r. 

 
Prezes TSS Bronisław Bury 

 
 


