Regulamin
VIII. Powiatowego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
„Państwo powinno zająć się tym, czym musi, tym, czym nie musi, lepiej zajmie się obywatel”
prof. Jerzy Regulski
W 1990 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej zainicjował proces, który doprowadził do
odbudowy samorządności w Polsce. Od tej chwili możemy mówić, że Rzeczpospolita Polska
poczyniła pierwszy krok w kierunku samorządności. Dzięki reformie samorządowej
mieszkańcy zyskali możliwość współdecydowania o tym, jak wygląda ich najbliższa okolica i
w jaki sposób powinny być dzielone samorządowe pieniądze. Reforma samorządowa jest
powszechnie uważana za jeden z najbardziej udanych obszarów polskiej transformacji
ustrojowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym problematyki
samorządności w Polsce.
1. Cele turnieju:
upamiętnienie wydarzeń związanych z odbudową samorządu terytorialnego
w Polsce;
kształtowanie postaw obywatelskich;
przygotowanie uczniów do uczestnictwa w demokratycznych działaniach
obywatelskich;
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego
myślenia;
wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, a także wiedzy
o stanie i ochronie środowiska naturalnego;
rozpowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym.
2. Zakres tematyczny konkursu:
istota samorządu terytorialnego (pojęcia: zasada decentralizacji, pomocniczości,
zadanie własne, zlecone, mienie komunalne);
szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania i kompetencje
poszczególnych organów władz samorządowych;
organy stanowiąco - kontrolne i wykonawcze szczebli samorządu terytorialnego
(zasady wyboru, kompetencje, wzajemne relacje);
akty prawa miejscowego;
obywatel a władze samorządowe (wpływ obywatela na decyzje podejmowane przez
władze);
kontrola działalności samorządów;
struktura urzędów samorządowych;
prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu;
zasady prowadzenia kampanii wyborczej;
komisje tematyczne rad i sejmiku;
budżet samorządu;
polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską;
perspektywy i problemy rozwoju powiatu grodzkiego Częstochowa.
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3. Organizatorzy Turnieju:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
4. Uczestnicy turnieju:
Uczniowie klas drugich i trzecich dotychczasowego gimnazjum, włączonych do szkół
podstawowych z obszaru Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
5. Czas trwania turnieju:
kwiecień – maj 2018 r.
6. Terminarz turnieju:


Ogłoszenie informacji w szkołach: od 11.04.2018 r.



Zgłaszanie szkół do udziału w turnieju: do 18.04.2018 r.



Etap I – szkolny: do 25.04.2018 r.

Przesłanie protokołu do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia: do 27.04.2018 r.




Warsztaty w Urzędzie Miasta – o terminie warsztatów szkoły uczestniczące zostaną
powiadomione drogą mailową.
Etap II - Finał powiatowy - 14.05.2018 r. godz. 1200 w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie
Uroczyste podsumowanie turnieju – Dni Samorządu Terytorialnego w Częstochowie
sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy. O dokładnym terminie uroczystości
zwycięskie szkoły zostaną powiadomione drogą mailową.

7. Kolejne edycje turnieju przeprowadza się w danym roku szkolnym.
8. Przebieg turnieju:
Za prawidłowy przebieg całego turnieju odpowiedzialna jest Miejska Komisja Turniejowa
powołana przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.


ZGŁASZANIE SZKÓŁ DO TURNIEJU

Zgłoszenie szkół do konkursu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie SOD w zakładce Konkursy - VIII. Powiatowy
Turniej Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym do dnia 18.04.2018 r.
Adres e-mail: poczta@sod.edu.pl


I ETAP

A. ELIMINACJE SZKOLNE
Za organizację etapu szkolnego odpowiada Szkolna Komisja Turniejowa powołana przez
dyrektora szkoły. Zadaniem Komisji jest ogłoszenie wśród uczniów szkoły informacji
o turnieju i przeprowadzenie etapu szkolnego. Test, który rozwiązywać będą uczniowie,
powinien zostać opracowany przez nauczycieli uczących w danej szkole i służyć do
wyłonienia trzech najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować szkołę na etapie
finałowym (w przypadku choroby zakwalifikowanego zawodnika, lub innego zdarzenia
losowego, istnieje możliwość zmiany składu zespołu reprezentującego szkołę w II etapie).
Szkolna Komisja Turniejowa przesyła do 27.04.2018 r. protokół z danymi uczniów, którzy
zakwalifikowali się do II etapu (załącznik nr 1). W szczególnych wypadkach,
po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami, istnieje możliwość zakwalifikowania do
II etapu więcej niż jednego zespołu z danej szkoły. Adres e-mail: poczta@sod.edu.pl
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B. WARSZTATY W URZĘDZIE MIASTA CZĘSTOCHOWY
Dla zwycięskich zespołów wyłonionych w eliminacjach szkolnych zorganizowane zostaną
warsztaty w Urzędzie Miasta Częstochowa. Informacja o dokładnym terminie warsztatów
zostanie dodatkowo przekazana do szkół uczestniczących w turnieju drogą mailową.
 II ETAP - FINAŁ w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego,
Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie 14.05.2018 r. godz. 1200
Szkołę reprezentują 3-osobowe zespoły wyłonione w eliminacjach szkolnych. Zmagania
mają charakter zespołowy, a drużyny odpowiadają na te same pytania przygotowane przez
Miejską Komisję Turniejową. Zawodnicy, po ogłoszeniu pytania, naradzają się w grupie
i zapisują odpowiedź na kartce. Odpowiedź jest odczytywana przez lidera grupy.
W przypadku gdy szkoły uzyskają takie same wyniki nastąpi dogrywka, podczas której
zespoły odpowiedzą na dodatkowe pytania. Zwycięży szkoła, która zdobędzie największą
liczbę punktów.


WRĘCZENIE NAGRÓD

Zwycięzcy Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zostaną nagrodzeni podczas
uroczystości Dni Samorządu Terytorialnego w Częstochowie.
Nauczyciele – opiekunowie uczniów oraz nauczyciele koordynujący turniej w szkołach
otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Szkołom uczestniczącym w II etapie zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.
9. Literatura pomocnicza i źródła informacji:
Literatura obowiązkowa do I etapu
Rozdział VII Konstytucji RP;
Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.
Literatura obowiązkowa do II etapu:
Literatura I etapu oraz:
Statut Miasta Częstochowa - załącznik do uchwała nr 150/XVI/2003 Rady Miasta
Częstochowy z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Częstochowy
http://bip.czestochowa.pl/bip/dokumenty
Literatura pomocnicza:
ABC samorządu terytorialnego, wyd. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej;
Nowacka Ewa J; Polski samorząd terytorialny, 2005, wyd. LexisNexis;
Izdebski Hubert; Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, 2004,
wyd. LexisNexis.
Strony internetowe:
www.umczestochowa.pl
www.zpp.pl
www.maszglos.pl
www.ceo.org.pl
www.frdl.org.pl/main/poradnik
Wskazana jest też znajomość życia politycznego miasta, wynikająca z własnych obserwacji.
W sprawach organizacyjnych konsultacji udziela koordynator projektu: pani Dorota
Kawka doradca metodyczny SOD, e-mail: d.kawka@sod.edu.pl
Organizatorzy proszą o przestrzeganie terminów nadsyłania zgłoszeń oraz o bardzo
dokładne wypełnienie karty zgłoszenia.
Decyzje Miejskiej Komisji Turniejowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.
Życzymy powodzenia w twórczych zmaganiach.
Organizatorzy
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU DO II ETAPU
VIII. Powiatowego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

1.

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….

2.

Imiona

i

nazwiska

uczniów

reprezentujących

szkołę

oraz

nauczycieli

przygotowujących do Turnieju:
Imię i nazwisko uczestnika

Lp.
1.

Imię i nazwisko nauczyciela

2.
3.

3.

Imię i nazwisko opiekuna zespołu uczniów: ………………………………………….........

…...............................................................
Podpis i pieczątka dyrektora szkoły:
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