
																	 																																																																																		 	

REGULAMIN	DEBATY	

„Energetyka	jądrowa	za	i	przeciw”	–	debata	dla	uczniów	szkół	
podstawowych	i	gimnazjalnych	

1. ORGANIZATOR	
1.1 Organizatorem	debaty	jest	Stowarzyszenie	„PERSPEKTYWY-	ZST	–	SZKOŁA	PRZYSZŁOŚCI”	

w	Częstochowie	oraz	Zespół	Szkół	Technicznych	w	Częstochowie.	
1.2 Debata	organizowana	jest	w	ramach	realizacji	projektu	„Żyjmy	w	EKOMIEŚCIE-	postawmy	

na	 energię	 odnawialną”,	 w	 ramach	 zadania	 publicznego:	 „Podejmowanie	 działań	
promujących	 zwiększenie	 efektywności	 energetycznej	 oraz	 pozyskiwanie	 energii	 ze	
źródeł	odnawialnych”	dofinansowanego	przez	Prezydenta	Miasta	Częstochowy.	

1.3 Debata	 odbędzie	 się	 w	 Zespole	 Szkół	 Technicznych	 w	 Częstochowie,	 al.	 Jana	 Pawła	 II	
126/130,		26	kwietnia	2018	roku	o	godz.	10.15	w	Sali	39.	

1.4 Rozstrzygnięcie	wyników	debaty	i	rozdanie	nagród	odbędzie	się	w	dniu	26	kwietnia	2018	
w	 ramach	 Festiwalu	 Techniki	 w	 Zespole	 Szkół	 Technicznych	 w	 Częstochowie.	 Lista	
nagrodzonych	zostanie	opublikowana	na	stronie	Zespołu	Szkół	Technicznych:	zst.czest.pl		

1.5 Osobami	 nadzorującymi	 debatę	 ze	 strony	 Organizatora	 są	 członkowie	 Stowarzyszenia	
„PERSPEKTYWY-	ZST-	SZKOŁA	PRZYSZŁOŚCI”	i	nauczyciele	Zespołu	Szkół	Technicznych.	Do	
kontaktu	z	uczestnikami	wyznaczone	zostały:	
-Agata	Adamiec,	e-mail:	agatawyrwa@gmail.com,	numer	kontaktowy:	534	904	987	
-Renata	Włodarczyk,	e-mail:	wlodarren@poczta.fm,	numer	kontaktowy:	692	368	707	

2. CELE	
2.1 Celem	 debaty	 jest	 kształtowanie	 właściwej	 postawy	 wobec	 środowiska	 naturalnego,	

związanej	z	jej	ochroną	i	wspólnym	dbaniem	o	jego	przyszły	kształt.	
2.2 Zdobycie	wiedzy	 z	 zakresu	 energetyki	 jądrowej,	wady	 i	 zalety	 tej	 technologii	 produkcji	

energii	elektrycznej,	sposobów	utylizacji,	paliw,	procesów	zachodzących	w	reaktorach.	
2.3 Pogłębianie	 u	 uczniów	 zainteresowań	 związanych	 z	 energetyką,	 ochroną	 środowiska	 i	

ekologią.	
2.4 Rozwijanie	u	uczniów	kompetencji	miękkich,	w	tym	umiejętności	prowadzenia	dyskusji,	

formułowania	 argumentów	 i	 kontrargumentów,	 sposobu	 wyrażania	 swoich	 opinii,	
kultury	wypowiedzi.	

2.5 Zachęcenie	ucznia	do	poznania	warunków	uczenia	w	szkole	technicznej	i	zawodowej.	
2.6 Promocja	 Zespołu	 Szkół	 Technicznych,	 jako	 szkoły	 kształcącej	 w	 zawodzie	 przyszłości:	

technik	urządzeń	i	systemów	energetyki	odnawialnej.	



2.7 Nawiązanie	 kontaktów	 międzyszkolnych	 oraz	 kontynuowanie	 podjętej	 współpracy	 w	
dalszym	toku	działań	związanych	z	propagowaniem	OZE.	

	

	
3. UCZESTNICY	

3.1 W	 debacie	 mogą	 uczestniczyć	 uczniowie	 szkół	 gimnazjalnych,	 oraz	 klas	 VI	 i	 VII	 szkół	
podstawowych	z	Częstochowy	i	okolic.	

3.2 W	 debacie	 można	 brać	 udział	 jako	 uczestnik	 czynny,	 tworzący	 czteroosobową	 grupę	
jednej	ze	stron	lub	biernie	jako	publiczność.	

3.3 Uczniowie	biorą	udział	w	debacie	indywidualnie,	pod	opieką	nauczyciela.	
3.4 	Uczniowie	reprezentują	w	debacie	swoją	szkołę,	zwracają	się	tym	samym	do	Dyrekcji	o	

wyznaczenie	Opiekuna,	nauczyciela	ze	szkoły.	
3.5 Uczniowie	 zgłaszają	 chęć	 udziału	 w	 debacie	 poprzez	 wypełnienie,	 oraz	 wysłanie	

zgłoszenia	 drogą	 mailową	 na	 adres:	 postawnaoze.konkurs@gmail.com	 	 do	 dnia	 24	
kwietnia	2018	roku.	
UWAGA:	Oryginał	zgłoszenia	należy	dostarczyć	w	dniu	konkursu	tj.	26	kwietnia	2018r.	

3.6 Zgłoszenie	ucznia	powinno	być	potwierdzone	wyrażeniem	zgody	na	udział	przez	rodzica	
lub	 opiekuna	 prawnego.	 Na	 zgłoszeniu	 rodzic	 lub	 opiekun	 prawny	 wyrażają	 zgodę	
poprzez	 podpis	 na	 Załączniku	 nr	 1	 (Zgłoszenie	 do	 udziału	 w	 debacie	 –	 „Energetyka	
jądrowa	za	i	przeciw”).	

3.7 Zgłoszenie	 uczestnictwa	 w	 debacie	 oznacza	 akceptację	 niniejszego	 Regulaminu	 oraz	
zobowiązuje	do	jego	przestrzegania.	

4. ZASADY	
4.1 Debata	odbywa	się	pod	nadzorem	Komisji	oraz	Marszałka	debaty.		
4.2 W	 debacie	 biorą	 udział	 dwie	 grupy	 czteroosobowe	 (udział	 czynny)	 oraz	 publiczność	

(udział	bierny).	Jedna	z	grup/stron	jest	„za”	(strona	Propozycji)	dyskutowaną	tezą	a	druga	
jest	„przeciw”	tezie	(strona	Opozycji).					

4.3 O	zakwalifikowaniu	uczestnika	w	debacie	decyduje	kolejność	zgłoszeń.	
4.4 Mówcy	obu	stron	zasiadają	naprzeciw	siebie,	za	nimi	miejsca	zajmuje	publiczność,	która	

sympatyzuje	 z	 daną	 stroną	 dyskusji.	 Osoby,	 które	 jeszcze	 nie	 zdecydowały,	 po	 której	
stronie	 się	 opowiedzieć,	 siadają	 na	miejscach	 środkowych.	 	Marszałek	 debaty	 zajmuje	
miejsce	 na	 środku	 sali,	 tak	 aby	 po	 prawej	 stronie	 była	 grupa	 „za”,	 po	 lewej	 „przeciw”	
tezie.		

4.5 Tezą	 debaty	 jest:	 „Energetyka	 jądrowa	 –	 za	 i	 przeciw”.	 Debatę	 rozpoczyna	 mówca	
Propozycji,	 następnie	 odpowiada	 mówca	 Opozycji.	 Pierwsze	 wypowiedzi	 trwają	 po	 6	
minut.	 Kolejne	 wypowiedzi	 trwają	 3	 minuty	 i	 toczą	 się	 w	 tej	 samej	 kolejności.	
Wystąpienia	 powinny	 rozpoczynać	 się	 od	 wypowiedzi:	 „Panie	 Marszałku,	 szanowni	
Oponenci,	droga	publiczności”.	Po	wystąpieniach	głównych	mówców,	mogą	zabrać	głos	
członkowie	publiczności.	Osoba	musi	wstać,	co	 jest	znakiem	dla	Marszałka,	aby	udzielić	
mu	 głosu,	 osoba	 przed	 wystąpieniem	 powinna	 się	 przedstawić.	 Dopuszczalne	 są	



wtrącenia	osób	z	publiczności,	w	zależności	od	charakteru	wypowiedzi,	osoba	powinna	
poinformować	 Marszałka	 wstając	 i	 mówiąc:	 „Pytanie”,	 „Informacja”.	 Wtrącenia	 bez	
zgody	Marszałka	 są	 zabronione.	 	Wtrącenia	mogą	 trwać	nie	dłużej	niż	 1	minuta,	 jedna	
osoba	może	wykonać	maksymalnie	trzy	wtrącenia	podczas	debaty.			

4.6 Po	zakończonej	debacie	publiczność	głosuje	czyje	argumenty	Propozycji	czy	Opozycji	były	
bardziej	przekonujące.	Głosowanie	odbywa	się	po	zmianie	miejsc	osób,	które	wcześniej	
były	niezdecydowane.	Głosowanie	odbywa	się	przez	podniesienie	ręki.		

4.7 Dodatkowo,	 Komisja	wraz	 z	Marszałkiem	 debaty	 zdecydują	 o	 dodatkowych	 nagrodach	
dla	osób,	których	wypowiedzi	charakteryzowały	się	wysoką	sprawnością	oratorską,	były	
jasne	i	klarowne	oraz	spełniały	zasady	debaty.			

5. KRYTERIA	OCENIANIA	
5.1 Po	zakończonej	debacie	publiczność	głosuje	czyje	argumenty	Propozycji	czy	Opozycji	były	

bardziej	przekonujące.	Głosowanie	odbywa	się	po	zmianie	miejsc	osób,	które	wcześniej	
były	niezdecydowane.	Głosowanie	odbywa	się	przez	podniesienie	ręki.		

5.2 Dodatkowo,	 Komisja	wraz	 z	Marszałkiem	 debaty	 zdecydują	 o	 dodatkowych	 nagrodach	
dla	osób,	których	wypowiedzi	charakteryzowały	się	wysoką	sprawnością	oratorską,	były	
jasne	i	klarowne	oraz	spełniały	zasady	debaty.			

5.3 Komisję	wraz	z	Marszałkiem,	powołuje	Dyrektor	Zespołu	Szkół	Technicznych	i	Prezes		
Stowarzyszenia	„PERSPEKTYWY-	ZST-	SZKOŁA	PRZYSZŁOŚCI”	mgr	Rafał	Piotrowski	

5.2	Decyzja	Komisji	jest	ostateczna	i	niepodważalna.	
6. NAGRODY	

6.1 Komisja	wraz	Marszałkiem	debaty,	przyzna	nagrody	dla	strony,	która	decyzją	publiczności	
uzyska	największą	liczbę	głosów.	

6.2 Osoby,	 których	 wypowiedzi	 charakteryzowały	 się	 wysoką	 sprawnością	 oratorską,	 były	
jasne	i	klarowne	oraz	spełniały	zasady	debaty,	otrzymają	inne	nagrody	rzeczowe.	

6.3 Wszyscy	 uczestnicy	 debaty	 oraz	 ich	 Opiekunowie	 zostaną	 uhonorowani	 drobnymi	
upominkami.	

6.4 Oficjalne	ogłoszenie	zwycięzców	oraz	wręczenie	nagród	odbędzie	się	w	dniu	26	kwietnia	
2018	roku	po	zakończonej	debacie.	

7. POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	
7.1 Organizator	zastrzega	sobie	prawo	uzasadnionych	zmian	w	Regulaminie.	
7.2 Wszystkie	 informacje	 dotyczące	 debaty	 oraz	 dane	 kontaktowe	 osób	 zajmujących	 się	

organizacją	 debaty	 ze	 strony	 Organizatora	 są	 dostępne	 na	 stronie	 internetowej	
zst.czest.pl.	

7.3 Organizator	 może	 wykluczyć	 Uczestnika	 za	 naruszenie	 przez	 niego	 zasad	 niniejszego	
Regulaminu.	

	
	
	
	
	



	
Załącznik	1	
	
																																																																																				……………………………………………………………………	
																																																																																																																								(Miejscowość,	data)	

	
KARTA	ZGŁOSZENIA	udziału	w	debacie	
„Energetyka	jądrowa	-	za	i	przeciw”	

	
	
PROSZĘ	WYPEŁNIĆ	DRUKOWANYMI	LITERAMI	
	
DANE	SZKOŁY	
Nazwa	szkoły	 	

	
Ulica	 	

	
Kod	i	miejscowość	 	

	
Nr	telefonu	do	szkoły	 	

	
Adres	e-mail	 	

	
	
DANE	UCZNIA	PRZYSTEPUJĄCEGO	DO	DEBATY	
Imię	i	nazwisko	
uczestnika	

	

	
DANE	NAUCZYCIELA/OPIEKUNA	
Imię	i	nazwisko	
	

	

e-mail	opiekuna	
drużyny	

	

Numer	telefonu	
kontaktowego	

	

	
Proszę	podkreślić	stronę	reprezentowaną	przez	uczestnika	

• „za”	(strona	Propozycji)		
• „przeciw”	tezie	(strona	Opozycji)	

	
	
	



	
	
	
Oświadczam,	iż	zapoznałam/-em	się	z	Regulaminem	debaty	i	akceptuję	jego	warunki.	
	
Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	moich	danych	osobowych	w	celach	wynikających	z	
regulaminu	debaty,	zgodnie	z	Ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	roku	o	ochronie	danych	
osobowych	(Dz.U.	z	2002,	Nr	101,	poz.	926	z	późn.zm.).	
	
																																		…………………………………………………..											……………………………………………																			
																																																					(czytelny	podpis	uczestnika	i	rodzica/opiekuna	prawnego)	
	
	
	
	
																																																																																	……………………………………………………………………..	
																																																																																										(czytelny	podpis	nauczyciela,	opiekuna)	
	
	
	
	
	
…………………………………………………………	
(Pieczątka	szkoły/Podpis	Dyrektora)	

	
	
	
	
OŚWIADCZENIE	
	
									Wyrażam	zgodę	na	udział	mojego	dziecka/podopiecznego	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..	
(imię	i	nazwisko	niepełnoletniego	uczestnika	Konkursu)	

	
w	debacie	„Energetyka	jądrowa	–	za	i	przeciw”,	która	odbędzie	się	26	kwietnia	2018	roku	w	
Zespole	Szkół	Technicznych	w	Częstochowie,	al.	Jana	Pawła	II	126/130.	
	
																																																																			……………………………………………………………………………………	
																																															 	 (czytelny	podpis	rodzica/prawnego	opiekuna	uczestnika	konkursu)	
	

	
	


