Regulamin
Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym
Organizator:
Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

przy współpracy:
Starostw powiatowych z terenu województwa pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty.

Założenia ogólne:
1. Cele Konkursu:
● upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym,
● pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym,
● kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
● wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
pomorskiego, kończących się maturą.

3. Konkurs obejmuje problematykę z zakresu:
● Wiedzy ogólnej o administracji publicznej,
● Podstawowych wiadomości o województwie pomorskim,
● Wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin,
powiatów i województw.

4. Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu w składzie:
● Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,
● Jan Kleinszmidt - Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego,
● Mirosław Batruch - przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu
Sejmiku Województwa Pomorskiego,

● Piotr Karczewski - przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury
i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego,
● Jerzy Barzowski - przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego
i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Pomorskiego
● Łukasz Grzędzicki - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego,
● Przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

5. Kapitule Konkursu współprzewodniczą:
● Marszałek Województwa Pomorskiego,
● Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.

6. Kapituła Konkursu określa „Regulamin Konkursu” oraz każdorazowo terminy
poszczególnych etapów Konkursu.

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:
● I etap powiatowy – w terminie do 30 marca 2018 roku (piątek),
● II etap wojewódzki (Gdańsk) – 12 kwietnia 2018 roku (czwartek).
2. Konkurs na każdym etapie przeprowadza się w formie testu.

Etap powiatowy:
1. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia i zorganizowania I etapu Konkursu należą
do właściwości Starostów Powiatowych.
2. Do kolejnego wojewódzkiego etapu Konkursu zakwalifikowani zostają:
● w powiatach do 100 tys. mieszkańców – 3 uczestnicy z największą liczbą
punktów zdobytych podczas testu,
● w powiatach powyżej 100 tys. mieszkańców na każde rozpoczęte 100 tys.
mieszkańców – 1 uczestnik dodatkowo z kolejnym najlepszym wynikiem
z testu.
3. Zgłoszenia uczniów do etapu wojewódzkiego dokonuje Starosta niezwłocznie
po przeprowadzeniu etapu powiatowego. Do siedziby Sejmiku Województwa
Pomorskiego należy przesłać:
● protokół z przeprowadzenia I etapu /załącznik nr 1/,

● oryginał (-y) rozwiązanego (-ych) testu (-ów).

Etap wojewódzki:
1. Etap wojewódzki organizuje Kapituła Konkursu.

2. Etap wojewódzki odbywa się w Gdańsku.

3. Członek Kapituły, po otrzymaniu zalakowanych kopert z nadrukiem TESTY,
zawierających ich druki, w wyznaczonym dniu Konkursu, komisyjnie otwiera
i rozdaje testy uczestnikom II etapu.

4. Uczestnicy II etapu w nieprzekraczalnym czasie 60 minut rozwiązują testy.

5. Kapituła Konkursu po zakończeniu II etapu wyłania spośród uczestników
3 laureatów, którzy uzyskali trzy najlepsze wyniki z testu.

6. Z II etapu Konkursu sporządza się protokół /według wzoru zawartego w załączniku
nr 2/.

7. Kapituła Konkursu przeprowadza dodatkowy test wyłaniający zdobywców pierwszych
trzech miejsc, jeżeli więcej niż jeden uczestnik uzyskał taką samą liczbę punktów.

8. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.

Nagrody:
1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody finansowe w wysokości:
● I miejsce – 3 000 PLN,
● II miejsce – 2 000 PLN,
● III miejsce – 1 000 PLN.

2. Nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych uczestników, o których mowa w pkt 27,
otrzymują nagrody finansowe w wysokości:
● I nagroda – 3 000 PLN,
● II nagroda – 2 000 PLN,
● III nagroda – 1 000 PLN.

3. Szkoły macierzyste zdobywców trzech pierwszych miejsc w Konkursie otrzymują
nagrody rzeczowe.

4. Kapituła może zdecydować o innym podziale nagród.

Finansowanie konkursu:
1. II etap Konkursu finansowany jest ze środków Samorządu Województwa.

2. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na I i II etap
Konkursu.

3. Postępowanie konkursowe na wszystkich etapach przeprowadza się w wydzielonych
salach w warunkach kontrolowanej samodzielności.

4. W trakcie rozwiązywania testów konkursowych na sali mogą przebywać wyłącznie
uczestnicy Konkursu i członkowie komisji konkursowych.

5. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Kapituła
Konkursu.
6. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać w Kancelarii Sejmiku
u

Pani

Aleksandry

Burlińskiej,

siedziba Urzędu Marszałkowskiego

Województwa

Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, w pokoju nr 9 oraz pod numerem telefonu:
tel. (058) 32-68-744, fax. (058) 32 68 739 oraz pod adresem a.burlinska@pomorskie.eu

