
      Białystok, 17.09. 2020r.
SOiN. 5563.3.2020

Kalendarz proponowanych przedsięwzięć z przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”
dla szkół i placówek  na rok szkolny 2020/2021

Lp. Przedsięwzięcie Czynności do zrealizowania Termin realizacji/Miejsce Kogo dotyczy
1 2 3 4 5

- zgłoszenie elektroniczne szkoły
 1-20.10.2020r

na adres: 
www. losy zolnierza.pl

- etap szkolny 04. XI.2020r.
szkoły

- etap rejonowy 10.XII. 2020r.
Białystok, Łomża, Suwałki

- etap wojewódzki 04. III. 2021r.
Klub Żołnierski/ Białystok

1

Ogólnopolski Konkurs 
Historyczny im. majora Marka 
Gajewskiego  „Losy żołnierza

 i dzieje oręża polskiego
w latach 972–1514. 
Od Cedyni do Orszy”

- etap centralny 04-06.VI. 2020r.
Warszawa

Szkoły podstawowe
 oraz 

szkoły branżowe

- zgłoszenie elektroniczne szkoły do 10.10.2020r.
na stronie: olimpiada@muzeumpilsudski.pl

- etap szkolny 22.X. 2020r.
szkoły

- etap międzyszkolny 10.XII. 2020r.
Białystok, Łomża, Suwałki

- etap okręgowy 04. III. 2021r.
Klub Żołnierski/ Białystok

I część: 18.III.2021r. KO w Białymstoku

2

Ogólnopolska Olimpiada 
Przedmiotowa „Losy żołnierza

 i dzieje oręża polskiego
w latach 972–1514. 
Od Cedyni do Orszy”

- etap centralny II  część –I dekada VI. 2021r.
Warszawa

Szkoły
ponadpodstawowe
 (Licea, Technika)

- zgłoszenie  5 osobowych drużyn 
dziewcząt i chłopców

do 4 XI 2020r.
3 Strzeleckie zawody 

z okazji Dnia Niepodległości - finał miejski 10. XI.2020r.
strzel. KS „KALIBER”

Szkoły podstawowe
i  ponadpodstawowe

- zgłoszenie 3 osobowych drużyn 
   do zawodów

11-30.I. 2021r. na stronie
https://srs.szs.pl

4.II.2021r. 
strzel. ZS nr 2 Suwałki

5.II.2021r.
strzel. Szkoły Podstawowej

 w Piątnicy 
- eliminacje strefowe

3.II.2021r.
strzel. KS „KALIBER”

Uczniowie 
klas VII-VIII 

szkół podstawowych4

Strzeleckie Igrzyska
młodzieży szkolnej 

 z broni pneumatycznej

- finał wojewódzki 19.II.2021r.
strzel. KS „KALIBER”

12 drużyn oraz strzelcy 
pistoletowi 

z  III klasą strzelecką
- zgłoszenie 3 osobowych drużyn 

   do zawodów
6-16.IV. 2021r. na stronie

https://srs.szs.pl5
Strzeleckie Igrzyska dzieci

z karabinka pneumatycznego 
- finał miejski 21.IV.2021r.

strzel. KS „KALIBER”

Uczniowie 
klas IV-VI

szkół podstawowych

- zgłoszenie 3 osobowych drużyn
do zawodów

6-16.IV.2021r. na stronie
https://srs.szs.pl

20.IV.2021r. 
strzel. „HUBERTUS”  Białystok

21.IV.2021r.
strzel. LOK Augustów

- eliminacje strefowe

22.IV.2021r.
strzel. „FORTY”  Piątnica

- finał wojewódzki 12.V.2021r.
strzel. „HUBERTUS”  Białystok

6
Wojewódzka Licealiada 

strzelecka 
„O Srebrne Muszkiety- 2021”

- finał ogólnopolski I dek. czerwca 2021r.
–WKS Zawisza

Szkoły 
ponadpodstawowe

mailto:olimpiada@muzeumpilsudski.pl


- zgłoszenie 13 osobowych drużyn
do zawodów

do 30.IV.2021r .
do Kuratorium Oświaty

-finał wojewódzki
19.V.2021r.

ZSOiZ w Ciechanowcu

Szkoły 
ponadpodstawowe 

(Oddziały przygotowania 
wojskowego oraz 

oddziały realizujące 
innowacje pedagogiczną 
z Przedmiotu „Edukacja 

dla Bezpieczeństwa/ 
Wychowanie Obronne”)

7

VII Wojewódzki Przegląd 
Musztry 

klas mundurowych

- finał centralny III dek.V.2021r.
Zakopane Drużyna , która zajęła I m

- zgłoszenie 3 osobowych drużyn
 do zawodów

04-14.V.2021r. 
na stronie

https://srs.szs.pl

- finał wojewódzki 27.V.2021r.
18pr w Białymstoku8

Wojewódzka Licealiada 
sportowo-obronna 

„Sprawni Jak Żołnierze- 2021”
- finał ogólnopolski I dek. czerwca 2021r.

Szkoły 
ponadpodstawowe

- zgłoszenie 9 osobowych drużyn 
dziewcząt

 i chłopców do eliminacji wojewódzkich

30. IV. 2021r.
Kuratorium Oświaty

- finał wojewódzki

28. V.2021r.
Ośrodek ćwiczeń „Zielona”

 k. Białegostoku

Szkoły 
ponadpodstawowe 

(Oddziały przygotowania 
wojskowego oraz 

oddziały realizujące 
innowacje pedagogiczną 
z Przedmiotu „Edukacja 

dla Bezpieczeństwa/ 
Wychowanie Obronne”)

9 VI Centralny zlot klas 
mundurowych

- zawody centralne
IX/X.2021r.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego 
„Karliki”  

k. Żagania

30 osobowa 
reprezentacja szkoły, 

która zajmie I miejsce na 
szczeblu wojewódzkim

Uwagi:
Do każdego przedsięwzięcia  będzie zamieszczony  oddzielny  Komunikat (z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym ) wraz z dokumentami ( Regulamin, karta zgłoszenia) do pobrania i wypełnienia na stronie: 
www.kuratorium.bialystok.pl>  zakładka> Szkoły i organy prowadzące  lub Rodzice i uczniowie> konkursy, 
olimpiady, turnieje > inne konkursy, olimpiady, turnieje organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

   Starszy specjalista 
                                                                                                                                       / - /

                                                                                                                                                        Lesław Szulżuk

http://www.kuratorium.bialystok.pl/

		2020-09-17T08:22:05+0000
	Beata Pietruszka




