WYCIĄG
Regulamin
XVI „Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności”
(w roku szkolnym 2016/2017)
Główny organizator:
Kuratorium Oświaty w Lublinie.
I.

CELE KONKURSU:







II.

poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa,
rozwijanie zainteresowań proobronnych i postaw patriotycznych uczniów,
stworzenie możliwości prezentowania wiedzy i umiejętności uczniom, którzy nie mają
predyspozycji lub warunków zdrowotnych do udziału w zawodach sportowo-obronnych
i strzeleckich,
kształtowanie umiejętności racjonalnego zachowania młodzieży w sytuacjach zagrożeń,
popularyzacja i upowszechnianie zadań obrony cywilnej,
obchody Światowego Dnia Obrony Cywilnej (1 marca 2017 r.).
UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego. Każda szkoła
może wystawić do eliminacji jedną 3-osobową drużynę.
III.

PRZEBIEG KONKURSU
I etap – eliminacje szkolne

Za przeprowadzenie eliminacji szkolnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół i nauczyciele
edukacji dla bezpieczeństwa, którzy decydują o formie i sposobie przeprowadzenia konkursu
w danej szkole. Wyniki tej części są jednocześnie zgłoszeniem szkoły do udziału w konkursie.
Należy je przesłać w formie protokołu z przeprowadzonych eliminacji szkolnych do 20 grudnia
2016 r. na druku stanowiącym załącznik nr 1 na adres: jerzy.surma@kuratorium.lublin.pl (tylko
drogą elektroniczną – skan wypełnionego załącznika nr 1)
II etap – eliminacje rejonowe (półfinał)
Zadaniem eliminacji rejonowych (półfinału) jest wyłonienie uczestników finału
wojewódzkiego. Zakłada się przeprowadzenie półfinału bezpośrednio w każdej
z zakwalifikowanych szkół w tym samym czasie, w systemie testu przeprowadzanego on-line.
W etapie tym uczestnicy rozwiązują zadania testowe sprawdzające wiedzę uczestników
z zakresu treści objętych konkursem. Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych
zawodników zespołu stanowi punktację drużyny. Komisja sędziowska powołana przez

organizatorów zdecyduje o liczbie drużyn zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego (nie mniej
niż 5), biorąc pod uwagę liczbę zespołów i ich wyniki uzyskane w półfinale.
II etap konkursu zostanie przeprowadzony w pierwszej dekadzie lutego 2017 r.
III etap – finał wojewódzki.
Konkurencje finałowe składają się z części pisemnej i praktycznej - uczestnicy rozwiązują
pisemnie test wiedzy z zakresu treści objętych konkursem, a część praktyczna polega na
wykonaniu przez każdego z zawodników danej drużyny po jednym zadaniu z 3 poniższych grup
tematycznych:
 udzielanie pomocy przedlekarskiej,
 znajomość sprzętu obrony cywilnej i umiejętność posługiwania się nim,
 znajomość sprzętu ochrony przeciwpożarowej i umiejętność posługiwania się nim,
przy czym do każdego zadania wskazany jest inny zawodnik wyłoniony w drodze
wcześniejszego losowania. Punktacja drużyny na tym etapie jest sumą punktów uzyskanych przez
poszczególnych zawodników. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez drużyny,
decyduje kolejno: ilość punktów zdobyta za test lub dodatkowy zestaw zadań praktycznych.
Przeprowadzenie finału wojewódzkiego planuje się w pierwszej dekadzie marca 2017 r.
IV.

ZAKRES TEMATYCZNY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:
 wiedzę zawartą w treściach podstawy programowej kształcenia ogólnego edukacji dla
bezpieczeństwa {Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U z 2012 r.,poz.977).
 wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
 informacje tematyczne zawarte w czasopiśmie „Przegląd Obrony Cywilnej” za okres styczeń marzec 2016 r.
V.
KLASYFIKACJA I NAGRODY
W konkursie obowiązuje klasyfikacja drużynowa. Uczestnicy otrzymują dyplomy, a w etapie
wojewódzkim dyplomy, puchary drużynowe i indywidulane nagrody rzeczowe.
VI.

ZGŁOSZENIA, INFORMACJE I KORESPONDENCJA

Zgłoszenia do konkursu przekazywać należy tylko drogą elektroniczną (patrz: pkt. III).
Informacji dotyczących spraw organizacyjnych i merytorycznych konkursu udziela st. wizytator
Kuratorium Oświaty w Lublinie – Jerzy Surma , tel. 81 53 85 238, tel. GSM 663 009 224 lub
powyższy adres e-mail.
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