
 

Regulamin X Konkursu Wiedzy o Rodzinie 

Szkoły ponadgimnazjalne 

 

1. Tytuł Konkursu: „Rodzina – dawniej i dziś” 

 

2. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w 

sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 

2002 r., Nr 13 poz. 125 ze zm.) oraz pismo SO.031.100.2013 z dnia 14.10.2013 r. Podlaskiego 

Kuratora Oświaty.  

3. Organizator:  Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 

Komitet Organizacyjny:  

mgr Beata Izabela Żukowska – nauczyciel ZSG (k. 504027907) 

mgr Beata Ewa Wielgat – nauczyciel PG 9 (k. 608375152) 

mgr Agnieszka Iwanowska – nauczyciel XI LO 

mgr Margeryta Ordowska – nauczyciel ZSOiT 

 

4. Cele edukacyjne: 

 Celem jest kształtowanie wśród młodzieży pozytywnej postawy wobec małżeństwa, rodziny i   

             rodzicielstwa oraz rozbudzenie u młodzieży zainteresowania tematyką dotyczącą różnorodnych  

            aspektów przemian rodziny we współczesnym świecie, pogłębienie wiedzy związanej z funkcjami  

            rodziny, pełnieniem ról małżeńskich, rodzicielskich, etapami rozwoju rodziny, problemami i  

            zagrożeniami, ale także możliwościami rozwoju, jakie stwarza życie w rodzinie. 

 

5. Liczba stopni: Konkurs Wiedzy o rodzinie  organizuje się jako dwustopniowe zawody o zasięgu 

regionalnym: stopień I – eliminacje szkolne, stopień II – finał Konkursu. 

 

6. Stopnie i terminarz przeprowadzenia eliminacji, w tym ustalenie i ogłoszenie wyników: 

a) Pierwszy stopień – eliminacje szkolne – składa się z części pisemnej i ma na celu wyłonienie 3 

uczniów z największą liczbą punktów, którzy biorą udział w drugim stopniu Konkursu. 

Etap szkolny należy przeprowadzić do 20 marca 2019 r.  

Nazwiska trzech uczniów zakwalifikowanych do finału wraz z Kartami zgłoszeniowymi i 

Oświadczeniami należy przesłać drogą listową lub elektroniczną do 25 marca 2019 roku do 

Organizatorów Konkursu.  

b) Stopień drugi – finał Konkursu – składa się z części pisemnej. Część pisemna polega na 

samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów testu, który opracowany jest w oparciu o literaturę 

podaną przez Organizatorów Konkursu. Testy są sprawdzane przez Komisję Konkursową. 

Nazwiska zwycięzców są uroczyście podane przez Organizatorów w dniu przeprowadzenia 

Konkursu wraz z wręczeniem nagród i dyplomów. Zostaną także zamieszczone na stronie 

internetowej szkół – Organizatorów Konkursu w okresie do 7 dni po ogłoszeniu wyników. 

Finaliści Konkursu ( miejsca od 1 do 4) będą poproszeni o krótką wypowiedź nt. swoich 

przygotowań, co najbardziej zapamiętali z tekstów, co wezmą ze sobą na przyszłość. Ich 

wypowiedź nie będzie oceniana przez Jury.  



c) Finał Konkursu  odbędzie się 1 kwietnia 2019 r., w godz. 11.00 – 14.00 w Zespole Szkół 

Gastronomicznych w Białymstoku 

 

7.  Literatura:  

 „Wędrując ku dorosłości” – T. Król (rok dopuszczenia - 2013)  - ss. 109-120, 202-216 

 Artykuły z Internetu:   

- „Rodzina polska – jej przemiany, charakter i funkcje” – 

https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU3499 

- K. Wojtanowicz „Mediacje rodzinne jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”  w: 

Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny ss. 275-288 – 

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/wybzagpedagrodziny.pdf  

- „Znaczenie rodziny w wychowaniu dziecka” – http://profesor.pl/mat/pd2/pd2_h_pelc_030529_2.pdf 

- „Opieka rodzinna” w: Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej ss.34-53 – 

https://www.dbc.wroc.pl/Content/23690/wybrane_zagadnienia_z_pedagogiki.pdf  

- A. Przygoda „Mechanizmy socjalizacji w rodzinie” w:  Pedagogika Rodziny nr 1 (1) /2011 ss.109 – 

118 – http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/attachments/article/PR_1_1.pdf 

- Z. Markocki „Życie i wychowanie rodzinne w społeczeństwie wielokulturowym” w: Pedagogika 

Rodziny. Family Pedagogy nr 1(1)/2011, ss. 97–107                                                                     

http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/attachments/article/PR_1_1.pdf 

- „Obraz współczesnej rodziny” – https://www.nauki-spoleczne.info/obraz-wspolczesnej-rodziny 

- A. Kwak „Dziecko i rodzina we współczesnym świecie” – 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_nad_Rodzina/Studia_nad_Rodzina-r2003-t7-

n1_(12)/Studia_nad_Rodzina-r2003-t7-n1_(12)-s81-88/Studia_nad_Rodzina-r2003-t7-n1_(12)-s81-

88.pdf 

- H. Cudak „Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo – wychowawcze” w: Pedagogika 

Rodziny 1 (2) /2011  ss.7-14 – 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-

n2/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n2-s7-14/Pedagogika_Rodziny-r2011-t1-n2-s7-14.pdf    

 

Uczestnicy: W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku i 

województwa podlaskiego. 

8. Przepisy końcowe 

 Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. W 2019 r. 

zawieszamy etap ustny – wykonanie i omówienie prezentacji w Finale. 

 Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

 Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do : 

 wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, o czym zostaną poinformowane placówki,  

 odwołania imprezy bez podania przyczyny, 

 nie udostępniania testów konkursowych nauczycielom 

 

Załączniki: Karta zgłoszeniowa z oświadczeniem – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, test na 

etap szkolny 

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów przebiegu Konkursu zostaną umieszczane na stronie szkół -

Organizatorów Konkursu. 
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