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KOMUNIKAT 
 

Wojewoda �wi�tokrzyski wspólnie z Kuratorem O�wiaty i Komendantem 

Wojewódzkim  Pa�stwowej Stra�y Po�arnej  organizuje w bie��cym roku XIII edycj� 

„Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludno�ci” z okazji Narodowego �wi�ta 

Niepodległo�ci, dla uczniów  klas I – III szkół ponadgimnazjalnych województwa 

�wi�tokrzyskiego. 

 

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach: 

 
1. I ETAP – eliminacje szkolne, maj� na celu wyłonienie maksymalnie trzech najlepszych 

uczniów, którzy zakwalifikuj� si� do II etapu konkursu. 

1.1. Za przeprowadzenie eliminacji szkolnych odpowiedzialni s� dyrektorzy szkół                   

i nauczyciele przysposobienia obronnego, którzy decyduj� o sposobie przeprowadzenia 

konkursu w szkole. 

1.2. Eliminacje szkolne nale�y przeprowadzi� w terminie do 14.10.2005 r., natomiast 

uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu nale�y zgłosi� do 21.10.2005 r. do 

sekretariatów  szkół wymienionych w pkt 2 lit. a,b,c,d,e. 

2. II ETAP –maj�cy na celu wyłonienie uczestników finału wojewódzkiego, odbywa� si� 

b�dzie w rejonach odpowiadaj�cych terytorialnie rejonom zespołów samokształceniowych 

nauczycieli przysposobienia obronnego: 

a) I rejon (powiat kielecki ziemski i m. Kielce) – dn. 28.10.2005 r. godz. 10.00                

w Zespole Szkół Przemysłu Spo�ywczego w Kielcach ul. Zagórska 14, 

 tel. 344-34-47, 

b) II rejon (powiat starachowicki i ostrowiecki) – dn. 28.10.2005 r. godz.10.00             

w I Liceum Ogólnokształc�cym w Starachowicach ul. Radomska 37, tel. 274-77-02, 

c) III rejon (powiat opatowski, sandomierski, staszowski) – dn. 28.10.2005 r. godz. 

10.00 w Zespole Szkół w Opatowie ul. Sempołowskiej 1, tel. (0-15) 868-20-35, 

d) IV rejon (powiat buski, pi�czowski, kazimierski, j�drzejowski) – dn. 28. 10. 2005 r. 

godz. 10.00 w Zespole Szkół Zawodowych w Pi�czowie ul. Spółdzielcza 6,  

tel. 357-30-00, 
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e) V rejon (powiat skar�yski, konecki, włoszczowski) – dn. 28. 10. 2005 r. godz. 10.00 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skar�ysku Kamiennej, ul. Powsta�ców 

Warszawy 11, tel. 253-86-72 

2.1. Za przeprowadzenie II etapu odpowiedzialni s� Nauczyciele Przysposobienia Obronnego 

i Dyrektorzy Szkół, w których odbywa� si� b�d� eliminacje rejonowe. 

2.2. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnego testu, do którego pytania 

opracuj� i dostarcz� do szkół organizatorzy w dniu jego przebiegu. W składy jury wejd�: 

dyrektor szkoły, nauczyciel PO, przedstawiciel samorz�du uczniowskiego  

i przedstawiciel WZK, KO lub KW PSP. Z ka�dego rejonu do finału zakwalifikuje si� 8 - 

12 osób, w zale�no�ci od liczby uczestników II etapu (max 50 % - decyduje jury). 

3. III ETAP – to finał wojewódzki, który odb�dzie si� 18 listopada 2005 r. o godz. 10.00           

w sali nr 12 (okr�glak),  w budynku „B” �wi�tokrzyskiego Urz�du Wojewódzkiego.  

3.1. W konkursie wojewódzkim uczestniczy� b�d� uczniowie, którzy zostan� 

zakwalifikowani przez rejonowe komisje s�dziowskie. 

3.2. Konkurs finałowy polegał b�dzie na rozwi�zaniu testu, którego zakres pyta� mo�e 

wykracza� poza program nauczania PO w szkole �redniej. W przypadku uzyskania 

jednakowej liczby punktów przez uczniów kwalifikuj�cych si� do nagród, 

przeprowadzona mo�e by� dogrywka, o formie której zadecyduje jury. 

 

Do etapu I uczniowie przygotowuj� si� na podstawie obowi�zuj�cego programu  nauczania 

Przysposobienia Obronnego. W przygotowaniu uczestników do II i III etapu konkursu obok 

zalecanych przez nauczycieli przedmiotu podr�czników do przysposobienia obronnego 

pomoc� słu�y� mog�: 

• „�ołnierz Polski” 

• „Polska Zbrojna” 

• „Przegl�d Obrony Cywilnej” 

• „Raport. Wojsko, technika, obronno��”  Nr 09/2005 

• Poradnik dla ratowników na potrzeby pierwszej fazy akcji ratowniczej podczas 

zdarze� z materiałami niebezpiecznymi,  Główny Inspektorat Ochrony �rodowiska, 

Wydawnictwo FIREX, Warszawa  2004 

• Vademecum Ochrony Przeciwpo�arowej w Powiecie i Gminie, Oficyna 

Poligraficzna APLA SP.J- współwydawca KW PSP Kielce, Kielce 2004 

• strona internetowa  www.wojsko-polskie.pl  
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• Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949, dotycz�cy 

ochrony ofiar  mi�dzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I), sporz�dzony 

w Genewie dnia 8 czerwca 1977 (Dz. U. z 1992 r. Nr 41. poz.175) 

• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi�zku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z pó	niejszymi 

zmianami) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229 z pó	niejszymi  zmianami) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa�stwowej Stra�y Po�arnej (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1230 z pó	niejszymi zmianami) 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZI�CIA UDZIAŁU  

W NASZYM KONKURSIE 

Uwaga ! W przypadku jakichkolwiek niejasno�ci zwi�zanych z przebiegiem konkursu 

prosimy o kontakt: 

- w Wydziale Zarz�dzania Kryzysowego - tel. 342-16-88, pok. nr 722 

- w Kuratorium O�wiaty    - tel. 342-16-27, pok. nr 611 

 

Dla uczniów, którzy wyka�� si� najwi�ksz� wiedz� na temat obronno�ci i ochrony 

ludno�ci przewidziane s� atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 


