
Regulamin XI Konkursu Wiedzy o Rodzinie 

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 

1. Tytuł Konkursu: Rodzeństwo 

2. Motto przewodnie: „Gdy rodzeństwo działa razem, góry zmieniają się w złoto”. 

/Przysłowie chińskie/ 

3. 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.  

4. Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku,  

ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok 

Komitet Organizacyjny:  

mgr Beata Izabela Żukowska – nauczyciel ZSG (adres: beatissima@wp.pl, kom. 504 027 907) 

mgr Margeryta Ordowska – nauczyciel ZSOiT (adres: margesia@wp.pl, kom. 508 111 282) 

mgr Beata Ewa Wielgat – nauczyciel SP 30 

mgr Agnieszka Iwanowska – nauczyciel XI LO 

5. Cele edukacyjne: 

Celem ogólnym Konkursu jest kształtowanie wśród młodzieży pozytywnej postawy wobec 

małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa. Ukazywanie wartości jakie niesie przynależność do rodziny i 

jej wpływ na właściwy rozwój emocjonalny, kulturowy i społeczny człowieka. 

Celem szczegółowym tej edycji jest podkreślenie roli rodzeństwa w życiu człowieka. Wskazanie 

różnych aspektów związanych z posiadaniem lub brakiem rodzeństwa i jego wpływ na 

funkcjonowanie w dorosłym życiu. 

6. Liczba stopni: Konkurs Wiedzy o Rodzinie organizuje się jako dwustopniowe zawody o zasięgu 

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

7. 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 18 marca 2020 r.  

Nazwiska trzech uczniów zakwalifikowanych do finału wraz z Kartami zgłoszeniowymi i 

Oświadczeniami należy przesłać drogą listową na adres Organizatora Konkursu (podany 

wyżej z dopiskiem XI Konkurs WOR) lub elektroniczną: (na adres: beatissima@wp.pl)  

do 26 marca 2020 roku. 

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 szkoły – Organizatora Konkursu w okresie do 7 dni po ogłoszeniu wyników. 

Finaliści Konkursu ( miejsca od 1 do 4) będą poproszeni o krótką wypowiedź dotyczącą 

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 31 marca 2020 r., w godz. 11.00 – 14.00 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1. 

 



8.  Literatura:  

1. Wpływ kolejności urodzenia na osobowość człowieka  

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/relacje/wplyw-kolejnosci-urodzenia-na-

osobowosc-czlowieka-aa-bJW7-Zsuk-yyZJ.html 

2. Jak bracia i siostry wpływają na nasz charakter? 9 rzeczy, które zawdzięczamy rodzeństwu 

https://ohme.pl/lifestyle/bracia-siostry-wplywaja-charakter-9-rzeczy-ktore-zawdzieczamy-

rodzenstwu/ 

3. Po co nam rodzeństwo?                                                                                                 

https://zwierciadlo.pl/psychologia/po-co-nam-rodzenstwo-2 

4. 11 sposobów na wzmocnienie więzi pomiędzy rodzeństwem                                    

https://ohme.pl/psychologia/11-sposobow-wzmocnienie-wiezi-pomiedzy-rodzenstwem/ 

5. Relacja między rodzeństwem: kilka ciekawych faktów                                                    

https://pieknoumyslu.com/relacja-miedzy-rodzenstwem/  

6. Jak uniknąć konfliktów między rodzeństwem?                                                                 

https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/5794-jak-uniknac-konfliktow-miedzy-

rodzenstwem 

7. Rodzeństwo osoby niesprawnej intelektualnie Zalety i wady posiadania niepełnosprawnego 

rodzeństwa ss. 76-82 - W. Szarecka Uniwersytet Warmińsko – Mazurski Olsztyn 

8. Rodzeństwo - układ, który nami rządzi 

 https://wyborcza.pl/1,145452,18927818,rodzenstwo-uklad-ktory-nami-rzadzi.html 

9. Pięć ważnych tematów, które powinno omówić dorosłe rodzeństwo  

https://kobieta.interia.pl/uczucia/news-piec-waznych-tematow-ktore-powinno-omowic-

dorosle-rodzenstwo,nId,2587216 

9. Uczestnicy: W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku i województwa podlaskiego. 

 

10. Przepisy końcowe 

 Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

 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 szkoły -

Organizatora Konkursu. 
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