
 
REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU WIEDZY 

  O  HIV/AIDS                                         
„Dążymy do zera: zero nowych zakażeń HIV, zero dyskryminacji, zero 

zgonów związanych z AIDS”- edycja V.  
 
Cele konkursu: 

 Podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS. 
 Kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV. 
 Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. 
 Dostarczenie wiedzy uczniom na temat ryzykownych zachowań młodzieży w okresie 

dorastania (alkohol, narkotyki, leki).  
 
Organizatorzy: 

 Organizatorem głównym konkursu jest:  
Urząd Miasta Lubań, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
Współorganizatorzy:  

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu, 
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu. 
 

Koordynacja:  
Henryka Zajączkowska – pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Lubaniu. 
Izabela Bieza-Waśniewska – nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Lubaniu.  
 
Fundator nagród: 

 Urząd Miasta Lubań, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Lubaniu. 

 
Adresaci konkursu: 
Uczniowie lubańskich szkół podstawowych- klasy VIII 
 
Zakres tematyczny: 
Od uczestników konkursu będzie wymagana znajomość następujących zagadnień:  
1. Przebieg zakażenia HIV- objawy. 
2. Diagnostyka w kierunku HIV. 
3. Drogi szerzenia się zakażeń HIV. 
4. Czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniom HIV.  
5. Aspekty prawne związane z HIV/AIDS. 
6. Opieka nad chorym - podstawy wiedzy. 
7. Leczenie osób chorych na AIDS – podstawy wiedzy. 
 
 
 
 
 



Organizacja konkursu: 
 
Przebieg konkursu 

 Etap szkolny każda szkoła przeprowadza we własnym zakresie. Do etapu 
międzyszkolnego każda szkoła typuje trzech najlepszych uczniów, uczestników etapu 
szkolnego. 

 Etap międzyszkolny będzie polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 27 pytań 
zamkniętych lub otwartych, na które uczniowie odpowiedzą w ciągu 60 minut. Test 
zostanie przygotowany przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lubaniu. Nie przewiduje się miejsc ex aequo. W przypadku trudności 
w wyłonieniu laureatów nagradzanych miejsc, przeprowadzona zostanie dogrywka 
w postaci odpowiedzi na trzy pytania od eksperta. 

 
Wyniki i nagrody: 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu - etap 
międzyszkolny. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla wszystkich uczniów, 
biorących udział w konkursie (przeznaczona pula na nagrody to 1400zł). 
 
Miejsce realizacji etapu międzyszkolnego: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, ul. A. Mickiewicza1 
 

Termin: 11.12.2019r. (czwartek), godz. 12.00 sala 8 
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w konkursie do dnia 04.12.2019r. 
pod numerem telefonu 757222885 lub zgłoszenie na mail jgruszka1@wp.pl 
 
Skład komisji konkursowej: 
W skład komisji konkursowej wejdzie przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lubaniu, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Lubaniu, przedstawiciel współorganizatora konkursu oraz nauczyciel wyłoniony spośród 
opiekunów uczestników konkursu w dniu konkursu.  
  
Literatura i pomoce: 

 Strona internetowa www.aids.gov.pl 
 Program „Bez ryzyka” Grażyny Węglarczyk.- (dostępny w PSSE) 
 Diagnostyka zakażenia HIV – wskazówki dla osób pracujących w punktach 

Anonimowego Testowania - praca zbiorowa. Konieczny, A. Lipniacki, A. Piasek, 
D. Rogowska-Szadkowska. (dostępny do pobrania na stronie internetowej 
www.aids.gov.pl) 

 Zakażenie HIV i choroba AIDS - praca zbiorowa - G. Konieczny, A. Lipniacki,  
A. Piasek. D. Rogowska – Szadkowska ( dostępny w PSSE) 

  Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS bez względu na to gdzie mieszkasz i pracujesz 
opracowanie i przekład : K. Walkowska- Iwańska 

 Informacje o HIV i AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS 
 Zakażenia przenoszone drogą płciową- Krajowe Centrum ds. AIDS 

 
 
 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.lubansp1.pl 
w zakładce Aktualności. 


