Regulamin
Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych,
dla absolwentów gimnazjum oraz klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych,
dla absolwentów gimnazjów prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych

Organizator:
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Współorganizator:
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
przy udziale:
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku,
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
I. Założenia ogólne:
1. Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, dla absolwentów
gimnazjum oraz klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, dla absolwentów
gimnazjów prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, zwany dalej konkursem,
przygotowuje i przeprowadza Wojewódzki Komitet Organizacyjny, zwany dalej Komitetem,
przy pomocy pracowników Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (adres: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń, tel.: /56/ 62 18 285).
2. Wojewódzki Komitet Organizacyjny powołuje Przewodniczący Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Członkowie Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego tworzą
rejonowe i wojewódzką komisję konkursową.
3. W skład Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
- Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Przewodniczący
Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego;
- przedstawiciele Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;
- przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu;
- przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku;
- przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
- przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4. Rejonowe komisje konkursowe powołuje Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu
Organizacyjnego spośród członków Komitetu.
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5. Wojewódzki Komitet Organizacyjny współpracuje z:
- dyrektorami szkół i szkolnymi komisjami konkursowymi na etapie I,
- rejonowymi komisjami konkursowymi na etapie II.
6. Decyzje Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego są ostateczne.
7. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych
szkół ponadgimnazjalnych dla absolwentów gimnazjum oraz klas dotychczasowych szkół
ponadgimnazjalnych, dla absolwentów gimnazjów prowadzonych w szkołach
ponadpodstawowych. Konkurs nie obejmuje uczniów i słuchaczy ponadpodstawowych szkół
policealnych.
8. Zakres konkursu obejmuje obowiązującą w liceach ogólnokształcących, technikach
i branżowych szkołach I stopnia w roku szkolnym 2019/2020 podstawę programową
kształcenia ogólnego z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w szczególności zagadnień
dotyczących samorządu terytorialnego oraz wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego,
ochrony środowiska, turystyki, ekologii regionu, wiedzę o najważniejszych wydarzeniach
o charakterze promocyjnym w regionie, w które angażuje się samorząd województwa.
9. Zasięg konkursu obejmuje województwo kujawsko-pomorskie.
10. Cele konkursu:
1) kształtowanie postaw obywatelskich,
2) promowanie edukacji obywatelskiej,
3) upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym i regionie,
4) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich,
5) pobudzenie twórczego myślenia,
6) stosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
7) promowanie metody projektu w edukacji szkolnej.
II. Założenia organizacyjne:
11. Konkurs odbywa się w danym roku szkolnym.
12. Konkurs przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I szkolny – do 22 listopada 2019 r.
- etap II rejonowy (Toruń) – 13 lutego 2020 r.
- etap III wojewódzki (Toruń) – 26 marca 2020 r.
13. Wojewódzki Komitet Organizacyjny określi szczegółowe terminy poszczególnych etapów
konkursu, o których Kancelaria Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poinformuje zainteresowanych.
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14. Konkurs jest konkursem zespołowym. Szkołę reprezentuje trzyosobowy zespół uczniów.
Każda ze szkół, o których mowa w pkt 1, ma prawo do wystawienia nie więcej niż dwóch
zespołów uczniowskich z zastrzeżeniem pkt. 7.
15. W przypadku zespołu szkół, każda ze szkół wchodzących w skład zespołu ma prawo do
wystawienia nie więcej niż dwóch zespołów uczniowskich.
III. Etap I szkolny:
16. Dyrektor szkoły, z zachowaniem wyznaczonego terminu, zgłasza udział szkoły
w konkursie (formularz zgłoszenia-załącznik nr 1).
17. Dyrektor szkoły organizuje etap szkolny przy pomocy Szkolnej Komisji Konkursowej,
powołanej zgodnie z załącznikiem nr 2.
18. Etap szkolny konkursu służy wyłonieniu zespołu reprezentującego szkołę na etapie
rejonowym.
19. Szkolna Komisja Konkursowa przygotowuje test składający się z 20 pytań zamkniętych,
zgodnych z celami konkursu i zakresem wiedzy jak w punkcie 8 niniejszego regulaminu. Nie
mniej niż 7 i nie więcej niż 10 pytań powinno bezpośrednio dotyczyć gminy i powiatu,
w których znajduje się szkoła.
20. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów, wchodzą w skład zespołu
(zespołów), reprezentującego szkołę na etapie rejonowym. W przypadku uzyskania takiej
samej liczby punktów należy zastosować dogrywkę obejmującą nie więcej niż 3 pytania ustne
i nie więcej niż 5 pytań pisemnych.
21. Szkoła może zgłosić do etapu rejonowego nie więcej niż dwa zespoły, składające się
z trzech uczniów, uczestników etapu szkolnego.
22. Warunkiem udziału zespołu w etapie rejonowym jest przygotowanie karty projektu
edukacyjnego związanego z tematyką konkursu (załącznik nr 3) i przesłanie jej do dnia
5 grudnia 2019 r. na adres mailowy wskazany przez organizatora.
23. Zgłoszenia zespołu (zespołów) do etapu rejonowego dokonuje dyrektor szkoły przesyłając
w terminie określonym w punkcie 22:
- protokół Szkolnej Komisji Konkursowej (załącznik nr 4) oraz wykaz uczniów
zakwalifikowanych do etapu rejonowego (załącznik nr 5) z podziałem na zespoły, jeżeli
szkołę reprezentują dwa zespoły;
- oryginały rozwiązanych testów uczniów tworzących zespół;
- kartę projektu edukacyjnego (załącznik nr 3);
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów
(załącznik nr 6).
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24. Dyrektorzy szkół otrzymają informację zwrotną, potwierdzającą udział zespołów w etapie
rejonowym wraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi II etapu.

IV. Etap II rejonowy:
25. Uczestnicy etapu II, jako zespoły uczniów reprezentujących szkoły, oprócz
rozwiązywania testu, wykonują projekt edukacyjny związany z tematyką konkursu.
26. Przesłanie karty projektu edukacyjnego do Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego
jest warunkiem przystąpienia do etapu rejonowego.
27. Część testową etapu rejonowego organizują rejonowe komisje konkursowe przy pomocy
członków Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego oraz pracowników Kancelarii Sejmiku
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
28. Testy przygotują pracownicy
z organizatorem konkursu.

naukowi

uczelni

wyższych

współpracujących

29. Konkurs przeprowadza się w formie testów. W II etapie testy składają się z pytań
zamkniętych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią. W III etapie konkursu
test składa się z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią,
pytań wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami oraz dwóch pytań
otwartych.
30. Miejscem przeprowadzenia etapu rejonowego jest Toruń.
31. Przewodniczący rejonowych komisji, po otrzymaniu zamkniętych i opieczętowanych
kopert z nadrukiem TESTY, zawierających ich druki, w wyznaczonym dniu konkursu,
komisyjnie je otwierają i rozdają testy uczestnikom etapu II.
32. Uczestnicy etapu II w nieprzekraczalnym czasie 45 minut rozwiązują testy.
33. Członkowie rejonowych komisji konkursowych po zakończeniu II etapu sprawdzają testy
i sporządzają protokół (załącznik nr 8). Sprawdzone testy wraz z protokołem przekazują do
Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
34. Do etapu III zakwalifikowanych zostanie 10 zespołów z najwyższymi wynikami z części
testowej, a także zespół, który uzyska tyle samo punktów co dziesiąty zespół.
35. Wyniki II etapu zostaną zamieszczone na stronie Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w zakładce Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz na
stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dziale „informacje ogólne” zakładka „Konkursy
i olimpiady” pod zakładką „Pod patronatem Kuratora”, nie później niż w ciągu 10 dni od
przeprowadzenia II etapu.
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36. W przypadku zakwalifikowania do III etapu konkursu szkoła zobligowana jest do
przesłania dokumentacji projektu w terminie do 28 lutego 2020 r. na adres: Kancelaria
Sejmiku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87100 Toruń.
37. W finale ustnym zespoły prezentują samodzielnie przygotowany i zgłoszony wcześniej
projekt edukacyjny. Czas przedstawiania prezentacji dla każdego z zespołów wynosi
maksymalnie 12 minut. Następnie uczestnicy odpowiadają na pytania członków Komitetu
dotyczące prezentowanego projektu.
38. Dokumentacja projektu musi zawierać:
1) instrukcję do projektu w wersji papierowej i elektronicznej (dokument doc., maksymalnie
3 strony, czcionka 12, interlinia 1) – formularz załącznik nr 9,
2) prezentację multimedialną ilustrującą cele, założenia działania i efekty działań projektu,
wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD, jako prezentacja Power Point
(do 20 slajdów, czas automatycznego pokazu prezentacji wynosi maksymalnie 5 minut).
Do zgłoszonego projektu muszą być dołączone maksymalnie dwa zdjęcia w wersji
elektronicznej, obrazujące przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu edukacyjnego do
wykorzystania w celach promocyjnych.
V. Etap III wojewódzki:
39. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza Wojewódzki Komitet Organizacyjny przy
pomocy pracowników Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
40. Miejscem przeprowadzenia etapu wojewódzkiego jest Toruń.
41. Na etapie III konkursu uczestnicy rozwiązują test oraz prezentują samodzielnie
przygotowany i zgłoszony wcześniej projekt edukacyjny.
42. Członkowie Komitetu, oceniając na posiedzeniu prace, przyznają za nią odpowiednią
ilość punktów.
43. Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego lub w zastępstwie
upoważniony członek Komitetu, po otrzymaniu zamkniętej i opieczętowanej koperty z
nadrukiem TESTY, zawierającej ich druki, w wyznaczonym dniu konkursu, komisyjnie
otwiera kopertę i rozdaje testy uczestnikom etapu III.
44. Uczestnicy finału w nieprzekraczalnym czasie 45 minut rozwiązują testy.
45. Członkowie Komitetu po zakończeniu III etapu sprawdzają testy i sporządzają protokół
(załącznik nr 10).

5

46. W finale ustnym uczestniczy sześć zespołów, które uzyskały najwyższy łączny wynik za
test i przesłane wcześniej Wojewódzkiemu Komitetowi Organizacyjnemu prezentację w
formie elektronicznej oraz instrukcję projektu (załącznik nr 9), a także każdy zespół, który
uzyska tyle samo punktów co szósty zespół.
47. Liczba punktów za przesłany wcześniej Wojewódzkiemu Komitetowi Organizacyjnemu
projekt prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej i instrukcję projektu w formie
elektronicznej wynosi od 1 do 20. Maksymalna liczba punktów za prezentację projektu
i odpowiedzi na pytania Komitetu na temat prezentacji wynosi 36.
48. W przypadku uzyskania takiej samej, najwyższej liczby punktów przez więcej niż jeden
zespół, Wojewódzki Komitet Organizacyjny przeprowadza ustny egzamin dodatkowy,
wyłaniający zwycięzcę.
49. Tytuł finalisty konkursu przysługuje członkowi zespołu, który uczestniczy w finale (III
etapie) konkursu.
50. Tytuł laureata konkursu przysługuje członkowi zespołu, który zakwalifikował się do
części ustnej finału konkursu.
VI. Finansowanie konkursu:
51. Konkurs jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
52. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na etapie II i III
konkursu.
53. W konkursie przewidziane są nagrody dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego
miejsca, ich nauczycieli-opiekunów oraz szkół. Nauczyciel-opiekun może otrzymać tylko
jedną nagrodę.
54. Dopuszcza się możliwość ufundowania nagród przez instytucje współorganizujące
konkurs oraz inne podmioty.
55. O nagrodach decyduje Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego.
56. Finalistom konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym.
57. Laureatom konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym.
58. Finaliści i laureaci konkursu otrzymują zaświadczenia podpisane przez KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty.
VII. Odwołania:
59. Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo jednokrotnego wglądu do
ocenianej pracy.
6

60. Odwołanie przysługuje od wstępnych wyników ustalonych na każdym etapie konkursu.
61. Do wniesienia odwołania uprawnieni są rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.
62. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu
Organizacyjnego w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu ich
opublikowania na stronie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
63. W celu rozpatrzenia odwołania Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu
Organizacyjnego może powołać komisję odwoławczą, której decyzje są ostateczne.
VIII. Literatura:
64. Literatura:
Wykaz aktów prawnych:
•
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
•
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
•
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
•
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
•
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym;
•
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
•
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (przepisy art. 1-71,
art. 89-94, art. 211-271);
•
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
•
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
•
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
•
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
•
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Wykaz literatury:
• B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2019, WoltersKluwer;
• B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe,
WoltersKluwer 2019;
• A. Borodo, Finanse publiczne. Zagadnienia ustrojowe i prawne, Warszawa 2019.
65. Inne źródła:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.visitkujawsko-pomorskie.pl/
http://www.mojregion.eu/
http://wtr.kujawsko-pomorskie.pl/
http://chopingra.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.paszport.com.pl/
https://www.facebook.com/WojewodztwoKujawskoPomorskie
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http://atlas.kujawsko-pomorskie.pl/

IX. Postanowienia końcowe:
66. Wojewódzka, rejonowe i szkolne komisje konkursowe działają w oparciu o zasady
obiektywności i bezstronności. W składzie komisji nie może zasiadać osoba, która jest
rodzicem uczestnika danego etapu konkursu.
67. Postępowanie konkursowe na wszystkich etapach
w wydzielonych salach, w warunkach kontrolowanej samodzielności.

przeprowadza

się

68. Prace uczestników konkursu są kodowane.
69. Niestawienie się ucznia w godzinie rozpoczęcia oznacza rezygnację z udziału w
konkursie.
70. Każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.
71. W trakcie rozwiązywania testów konkursowych na sali mogą przebywać
wyłącznie uczestnicy konkursu i członkowie komisji konkursowych oraz przedstawiciele
Organizatora.
72. Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem można
uzyskać w Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, na stronach internetowych Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Regionalny Konkurs Wiedzy
o
Samorządzie
Terytorialnym
oraz
Kuratorium
Oświaty
w
Bydgoszczy
www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
73. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga
Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego.
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