Zatwierdzam

Załącznik nr 1

Regulamin
Konkursu „Nieletni Paragraf XII”
§ 1
Szkoła wyrażająca chęć udziału w konkursie przesyła wypełnioną kartę zgłoszeniową
do dnia 09.02.2018 r.
§ 2
Grono pedagogiczne przygotowuje zgłoszonych uczniów do konkursu, podając treści
z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich. (Ustawa o postępowaniu w sprawach
nieletnich etc.). W razie potrzeby szkoła korzysta z pomocy asystenta ds. nieletnich
z właściwego terytorialnie komisariatu policji
§ 3
Asystent ds. nieletnich z Komisariatu Policji, przy udziale przedstawiciela grona
pedagogicznego szkoły, przeprowadza, przygotowany w Wydziale Prewencji KMP
w Szczecinie test wiedzy.
§ 4
Do testu przystępują klasy siódme z danej szkoły. W wyjątkowych sytuacjach
pedagog może zadecydować o udziale mniejszej grupy uczniów w teście.
§ 5
W sytuacji wyznaczania uczniów do udziału w konkursie należy kierować się
podstawowym, ukrytym celem konkursu, którym jest angażowanie do współpracy
uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze lub inne trudności szkolne.
§ 6
Szkoła oceniona będzie na podstawie średniej sumy punktów zdobytych przez
wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie, podzielonej przez liczb
uczestników
§ 7
Asystent ds. nieletnich z Komisariatu Policji, typuje do półfinału 2 szkoły z terenu
działania komisariatu, które uzyskały najwyższe średnie i informuje pedagoga
o awansie. Pozostałe szkoły informuje o wyniku i zakończeniu udziału w konkursie.

§ 8

Każda szkoła wytypowana do półfinału ustala 3- osobowy skład drużyny
(uczniowie
którzy uzyskali największą ilość punktów z testu wiedzy) i przekazuje informację do
asystenta ds. nieletnich właściwego Komisariatu Policji w Szczecinie.
§ 9
Drużyna w określonym, w terminarzu czasie, wykonuje pracę stanowiąca temat
zadania półfinałowego którą przekazuje za pośrednictwem asystenta ds. nieletnich
lub samodzielnie do Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie
§ 10
Praca oceniona zostanie w skali 0-15 pkt, w oparciu o nw. kryteria:
Pomysł
Stopień trudności
Wartość dydaktyczna

-

0-5 pkt
0-5 pkt
0-5 pkt

§ 11
Do finału wchodzi 5 zespołów 3 osobowych (jeden z terenu działania każdego
komisariatu policji). W przypadku braku zgłoszonych szkół z rejonu któregoś z KP
o wejściu do finału na wolne miejsce decyduje ilość punktów zdobytych w półfinale.
§ 12
Drużyny spotykają się w wyznaczonym miejscu i czasie i podlegać będą ocenie
5 osobowego jury. Wszelkie sporne kwestie pojawiające się w rundzie finałowej
rozpatrywać będzie jury, decydując o punktacji zdobywanej w każdym etapie rundy
finałowej.
§ 13
Drużyna, która zdobędzie największa ilość punktów rundzie finałowej, będzie
zwycięzcą konkursu „Nieletni Paragraf XII”, a szkoła otrzyma tytuł „Odpowiedzialna
Szkoła”.
Zwycięskie gimnazjum organizuje finał konkursu kolejnej edycji.
§ 14
Regulamin obowiązuje w czasie trwania konkursu „Nieletni Paragraf XII” i traci
ważność po dniu 31 maja 2018 r.
§ 15
Treść regulaminu będzie przekazana do wszystkich Szkół Podstawowych na terenie
Szczecina za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Szczecinie,
będzie także dostępna na stronie internetowej KMP w Szczecinie –
www.szczecin.policja.gov.pl

Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU
W XII EDYCJI KONKURSU
„ NIELETNI PARAGRAF”
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SZKOŁY.................................................................................................
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SZKOŁY.................................................................................................
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4. Dane pedagoga lub innej osoby odpowiedzialnej za uczestnictwo w
konkursie……………………………………………………………….
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