
Olimpiada Obywatelska 
 
1. Organizator konkursu:  

Organizatorem konkursu jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie oraz Wydział Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. 
Patronat honorowy konkursu: Starosta Powiatu Chrzanowskiego.  
 

2. Olimpiada organizowana jest w dwóch kategoriach: dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
3. Cele olimpiady: 

 wzmocnienie świadomości obywatelskiej w zakresie współpracy, budowania demokracji, rozwoju samorządności  
i aktywności obywatelskiej młodzieży z terenu powiatu chrzanowskiego,  

 podniesienie wśród młodzieży świadomości obywatelskiej i poczucia, że są współgospodarzami terenu na którym 
mieszkają, uczą się i spędzają czas 

 zwiększenie kompetencji społecznych i aktywności lokalnej młodzieży, 

 zwiększenie współodpowiedzialności młodzieży za sprawy środowiska lokalnego, 

 wzrost wiedzy w zakresie partycypacji społecznej i obywatelskiej, 

 wzrost świadomości młodzieży w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów lokalnych, 

 wzrost integracji młodzieży z różnych szkół. 
 
4. Harmonogram olimpiady: 

1. Wytypowanie w szkołach Powiatu Chrzanowskiego 4 - osobowych drużyn – do 10 listopada 2013 roku. 
2. Udział drużyn wraz z opiekunem w wykładach na temat: 

1) „Parlamentaryzm” – listopad 2013 
2) „Samorządność” – grudzień 203 
3) „Prawo wyborcze” – styczeń 2014 
4) „Partycypacja społeczna i obywatelska” – luty 2014 
W wykładach może wziąć udział jedna klasa z każdej szkoły.  

3. Wizyta każdej z drużyn na sesji rady jednej z gmin lub powiatu – listopad 2013 – luty 2014. 
4. Udział w warsztatach psychologicznych – luty 2014. 
5. Sejmik Młodzieżowy - ranking problemów lokalnych. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane  

i przedyskutowane najbardziej aktualne i istotne zdaniem młodzieży problemy lokalne, sporządzona ich lista 
 i ranking, oraz wybrane trzy priorytetowe do dalszych prac w grupach zadaniowo - problemowych. Każdy  
z nich zostanie przydzielony do dwóch grup, aby uwzględnić możliwość alternatywnych rozwiązań. 

6. Dzień Edukacji Demokratycznej - będzie to impreza wieńcząca projekt, w jej trakcie odbędą się: 
1) prezentacje propozycji rozwiązań 3 wybranych problemów, które będą oceniane przez zaproszonych gości 

(parlamentarzyści, starostowie, burmistrzowie, urzędnicy gminni i powiatowi, uczniowie uczestniczących 
szkół), 

2) Olimpiada Obywatelska – test pisemny i część ustna. 

 Każda drużyna wybiera spośród siebie kapitana, który w jego imieniu losuje pytania i udziela odpowiedzi.  

 Część ustna składa się z 3 rund, w których zespoły odpowiadają na wylosowane przez siebie pytania.  

 Po odczytaniu pytania zespół ma 30 sekund na udzielenie odpowiedzi.  

 W przypadku wystąpienia identycznej liczby punktów, uniemożliwiającej wyłonienie najlepszej drużyny, 
odbędzie się dogrywka.  

 W czasie dogrywki pierwsza drużyna, która nie odpowie w trakcie rundy na pytanie odpada  

 z rywalizacji.  

 Wszelkie wątpliwości, które wystąpią w trakcie olimpiady rozstrzyga jury.  

 Wyniki olimpiady zostaną ogłoszone po zakończeniu rywalizacji.  

 Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.  
 

5. Zgłoszenia do Olimpiady należy przesyłać na załączonym druku do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu 
Chrzanowskiego. 

  
Wszelkie pytania prosimy kierować elektronicznie na adres I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie 
liceum1@poczta.fm lub pod numer telefonu 32 623 27 48. 
  
 
Serdecznie zapraszamy! 
 
 
I LO, II LO, ZSTU, ZSECH, KSW, PSLO, LOdD, PG 1 w Chrzanowie. 

 
 

mailto:liceum1@poczta.fm


ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO UDZIAŁU 

W OLIMPIADZIE OBYWATELSKIEJ 

 

1. Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Skład drużyny: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia klasa 

   

   

   

   

 

3. Imię i nazwisko opiekuna:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………….. 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 


