Regulamin
VI Konkursu Wiedzy o Gminie Spytkowice
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I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach.
2. Patronat honorowy: Wójt Gminy Spytkowice.
3. Cele konkursu:
1) poszerzenie wiedzy o samorządzie lokalnym i Gminie Spytkowice
2) propagowanie jego działań wśród dzieci i młodzieży
3) kształtowanie postaw obywatelskich
4) pobudzanie i rozwijanie zainteresowania sprawami publicznymi
II. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy.
III. Tematyka konkursu:
Uczniowie klas IV – VI wypełniają test wiedzy o samorządzie gminnym, który obejmował
będzie zagadnienia:
1. Statut Gminy: II. Gmina, III. Władze Gminy, 1. Rada, 2. Wójt, 2a. Urząd Gminy
(Materiał dostępny na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl)
2. Wójt Gminy - kompetencje. Jednostki organizacyjne, Jednostki pomocnicze.
(Materiał dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Spytkowice).
3. Gmina – Bieżące wydarzenia (od stycznia do 25 maja br.)
(Materiał dostępny na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl)
4. Działania podejmowane przez Gminę Spytkowice w związku z obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
IV. Organizacja konkursu
1. Jest to konkurs indywidualny i przebiega w dwóch etapach:
1) szkolny
a) na podstawie własnych ustaleń dyrekcja i nauczyciele wyłaniają uczestników do etapu
gminnego
b) szkoły zgłaszają uczestników do etapu gminnego w liczbie, wg podanej poniżej tabeli:
Szkoła

Maksymalna liczba
osób która może być
zgłoszona

ZSP Spytkowice
ZSP Bachowice
ZSP Ryczów
SP Miejsce

16
12
10
2

c) karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami należy złożyć do dnia 21 maja 2018r.
2) gminny
a) 25 maja 2018r. o godz. 10.00 odbędzie się konkurs, podczas którego uczniowie
rozwiążą test wiedzy
b) Komisja konkursowa dokona oceny, których wyniki zostaną przekazane do szkół.
c) Laureaci konkursu zostaną oficjalnie przedstawieni podczas obchodów Gminnego Dnia
Dziecka w dniu 3 czerwca oraz otrzymają nominację na swoje stanowiska.
d) 4 czerwca laureaci będą zaproszeni na Dzień Otwarty Urzędu Gminy, podczas
którego zostaną Gośćmi Honorowymi i będą mieli zaszczyt sprawować obowiązki na
powierzonych im stanowiskach.
2. Uczestnikom, którzy zajęli I, II i III miejsce zostaną nadane tytuły:
1) Dziecięcy Wójt Gminy Spytkowice za zajęcie I miejsca,
2) Dziecięcy Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice za zajęcie II miejsca,
3) Dziecięcy Sekretarz Gminy Spytkowice za zajęcie III miejsca.
V. Postanowienia końcowe
Warunkiem uczestnictwa w zmaganiach konkursowych jest terminowe złożenie karty
zgłoszenia wraz z oświadczeniem, które znajdują się w załączeniu.

