
 

 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O ZDROWIU  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

pt. „Mistrz wiedzy o chorobach zakaźnych i pasożytniczych człowieka”. 

W związku ze zbliżającymi się obchodami  

Światowego Dnia Zdrowia w 2023 roku 

  

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej  

pod honorowym patronatem  

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej  
  

ogłasza konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) 
 

 

Cele: 

 Propagowanie założeń kampanii WHO 2023 na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych  

i pasożytniczych; 

 Rozpowszechnienie wiedzy na temat wybranych chorób zakaźnych i pasożytniczych; 

 Poszerzenie wiedzy na temat działań zmniejszających liczbę zachorowań na choroby zakaźne  

i pasożytnicze. 

 

Regulamin:  

1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu jest II Liceum Ogólnokształcące im. 

Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. 

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.  

3. Jedna szkoła może zgłosić do udziału maksymalnie trzech uczniów. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału poprzez przesłanie formularza 

zgłoszenia (załącznik nr 1) na adres e-mail koordynatora: dzien.zdrowia@onet.pl 

W tytule wiadomości proszę podać: Konkurs Wiedzy o Zdrowiu 2023.  

5. Konkurs obejmuje test wiedzy, który odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 

Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej w dniu 03.04.2023 r. o godzinie 10.00. 

6. Konkurs obejmuje wiedzę z zakresu:  

a. objawy i profilaktyka chorób wirusowych: grypa, AIDS, ospa wietrzna, świnka, odra, różyczka, 

wścieklizna,  

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE8CQ0%2FLR1fQFExEBoFQwcEXQgBB10UCkNRX0hBJ1MEBltSXwNWVkoUVCZDE1EcHho2KhdCUkE8My9Fbl5XL009B0oqLxYXFgZpI1ZRIg%3D%3D


 

 

b. objawy i profilaktyka chorób bakteryjnych: gruźlica, salmonelloza, tężec, borelioza, 

c. objawy i profilaktyka chorób wywoływanych przez protisty: malaria, toksoplazmoza, 

d. objawy i profilaktyka chorób pasożytniczych: tasiemczyca, glistnica, owsica, włośnica, 

e. drogi rozprzestrzeniania się chorób wirusowych, bakteryjnych, wywoływanych przez protisty, 

płazińce i nicienie. 

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 3 kwietnia 2023 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 

Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej po zakończeniu konkursu i sprawdzeniu prac konkursowych.  

8. Uczestnicy konkursu proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych 

osobowych uczestników konkursu zgodnie z zamieszczonym oświadczeniem w formularzu 

zgłoszenia (załącznik nr 1). 

 

Terminarz konkursu: 

17.03.2023 – Ostateczny termin przesyłania kart zgłoszeniowych wraz z oświadczeniem 

rodzica/opiekuna (załącznik nr 1). 

03.04.2023 – Dzień konkursu: test wiedzy (godz. 10.00), ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 

nagród w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. 

 

Organizator konkursu:  II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 

     41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Górnicza 17 Tel./fax. 32 262 34 80    

 

Koordynator konkursu:  dr Beata Węgrzynek 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

Karta zgłoszenia ucznia do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu  
 

 w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Imię, nazwisko ucznia ..........................................................................................................., 

 

2. Nazwa szkoły ........................................................................................................................, 

 

3. Adres szkoły .........................................................................................................................., 

 

4. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2022/2023   ................., 

 

5. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ......................................................,  

 

 

                                                                                     .................................................................................. 

                                                                                               ( Podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

      

............................................................... 

(Miejscowość, data)  

 
 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

w celach dydaktycznych oraz statystycznych (np. zamieszczenie wizerunku oraz danych osobowych na 

stronie internetowej organizatora konkursu). 

 
 

 
................................................................................................. 

(Podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

 

 

 
 


