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REGULAMIN

IV KONKURSU WIEDZY O PRAWIE I SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

1. Postanowienia ogólne
•

Organizatorem Konkursu jest Społeczna Akademia Nauk, Wydział w Sieradzu.

•

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu łódzkiego
oraz szkoły wytypowane przez Organizatora.

•

Konkurs jest organizowany w okresie od 01.02.2018 r. do 31.03.2018 r.

•

Patronat nad Konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

2. Cel konkursu
•

Celem głównym Konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego
oraz prawa.

3. Zakres tematyczny konkursu:
•

Konkurs ma na celu zachęcenie do poznawania najnowszej historii Polski i odrodzonej

od 1990 r. idei samorządu terytorialnego. Pytania dotyczyć będą podstawowych dat związanych
z powstaniem i reaktywowaniem samorządu terytorialnego na ziemiach polskich oraz zdarzeń
towarzyszących w sposób istotny rozwijaniu idei samorządności, instytucji samorządu
terytorialnego, jego struktury, zasad, prawnych aspektów jego funkcjonowania, w tym
np. nadzoru i kontroli nad nim, zakazów i nakazów dotyczących osób działających w organach
jednostek samorządu terytorialnego. Etap pierwszy służyć ma sprawdzeniu ogólnej wiedzy
o samorządzie terytorialnym. W Etapie drugim pytania będą już dotyczyły bardziej
szczegółowych zagadnień.

4. Do Konkursu należy przygotować się w oparciu o:
• Podręcznik do przedmiotu wiedza o społeczeństwie
• Podręcznik do historii obejmujący okres dwudziestolecia międzywojennego i czasy
po II wojnie światowej
• Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 r., Nr 78, poz. 483
• Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515
• Ustawę z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191
• Ustawę z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1445
• Ustawę z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1392
• Ustawę z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 706
• Ustawę z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną Dz. U. 1998 r. Nr 133, poz. 872
• Europejską Kartę Samorządu Lokalnego z 15 października 1985 r. Dz. U. z 1994 r., Nr 124,
poz. 607
• Ustawę z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz.
U. z 2015 r. poz., 525.
5. Warunki i zasady uczestnictwa
•

Konkurs ma charakter otwarty.

•

W Konkursie może wziąć udział każda szkoła na poziomie ponadgimnazjalnym z regionu
łódzkiego oraz szkoły wytypowane przez Organizatora.

•

Uczestnikami Konkursu są uczniowie, którzy wyrażą chęć uczestnictwa ( uczniowie klas I,
II, III ).

•

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

•

Uczestnik, który spóźni się na Konkurs, nie będzie dopuszczony do Konkursu.

•

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

•

Uczestnicy na czas przeprowadzenia Konkursu są zwolnieni z zajęć dydaktycznych
i uczestniczą w poszczególnych jego etapach pod opieką rodzica lub upoważnionego
nauczyciela.

•
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•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia (wypadki,
utrata mienia, itp.), które mogą zaistnieć w trakcie Konkursu, w drodze do lub z miejsca
organizacji Konkursu.

•

Testy przygotowują pracownicy naukowi Społecznej Akademii Nauk oraz eksperci z tematu
konkursu.

•

Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora:
www.sieradz.spoleczna.pl

•

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: sieradz@swspiz.edu.pl

•

Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Przebieg konkursu
•

Konkurs składa się z dwóch Etapów.

•

Szkoła przesyła do Organizatora Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa w I etapie Konkursu.

•

Etap I jest Etapem szkolnym. Jego podstawą będzie test składający się z 30 pytań.
Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 45 minut od chwili jego otrzymania.
Test jest opracowany i przesłany wraz z osobno zabezpieczonym kluczem odpowiedzi
do poszczególnych szkół przez organizatora. Celem tego Etapu jest wyłonienie
3 najlepszych osób, które wezmą udział w II Etapie Konkursu. Nad prawidłowością
przebiegu testu czuwa Szkolna Komisja Konkursowa składająca się z co najmniej
2 nauczycieli wyłonionych przez Dyrektora danej placówki.

•

Przedstawiciel szkoły przesyła do Organizatora listę uczniów, którzy uzyskali najwyższą
ilość punktów z testu zgodnie z Kartą Zgłoszenia Uczestników II Etapu. Do listy dołączone
zostaną testy wszystkich uczestników Konkursu, którzy brali udział w Etapie I.
Przedstawiciel szkoły przesyła także Organizatorowi właściwie wypełniony protokół
komisji konkursowej szczebla szkolnego, który musi być opatrzony pieczęcią szkoły oraz
podpisany przez członków szkolnej komisji.

•

Etap II jest etapem pozaszkolnym i będzie prowadzony przez Organizatora w jego siedzibie.
Będzie to test wiedzy składający się z 30 pytań. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu
wynosi 45 minut od chwili jego otrzymania. Celem tego etapu jest wyłonienie 3 osób
(laureaci Konkursu) o najwyższym poziomie wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego
i prawa. W przypadku takich samych wyników uzyskanych w drugim etapie
o rozstrzygnięciu decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w teście wiedzy I Etapu.
W sytuacji gdy uczestnicy zdobędą tę samą liczbę punktów Organizator przeprowadza
dogrywkę, na zasadach określonych przez Organizatora.

•

Uczestnicy rozwiązują zadania testowe indywidualnie.

•

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody, adekwatnie do zajętego miejsca w Konkursie.

•
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•

Laureat i Finaliści Konkursu po złożeniu wymaganych dokumentów zostają przyjęci
na wybrany przez nich kierunek studiów pierwszego stopnia realizowanych w Społecznej
Akademii Nauk bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

•

Laureat i Finaliści Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

5. Harmonogram konkursu
•

Do 31.01.2018 r. - nadsyłanie Kart uczestnictwa w I Etapie Konkursu

•

12 - 28.02.2018 r. - I Etap Konkursu (etap szkolny)

•

Do 11.03.2018 r. - szkoły przesyłają Kartę Zgłoszenia Uczestników II Etapu wraz
z testami wszystkich uczestników I Etapu

•

17.04.2018 r. - II Etap Konkursu, wręczenie nagród

•

Laureat i Finaliści Konkursu - Uroczyste wręczenie dyplomów na zakończeniu roku
szkolnego

6. Postanowienia końcowe
•

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

•

W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie
Konkursu, które nie będą jednak naruszały jego ogólnych zasad.

•

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany
w jego harmonogramie, które wyniknęły z przyczyn od niego niezależnych.

•

Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.

•

Wszystkie prace konkursowe zostają u Organizatora.

•

Bliższych informacji udziela Organizator Konkursu:

Społeczna Akademia Nauk, Wydział w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5 (wejście od ul. Polnej 26)
(43) 823 25 10, 604 151 995
sieradz@swspiz.edu.pl

