
 

 

 

 

Wójt Gminy Miedźna 
oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  

im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach 
 

ogłaszają konkurs szkolny dla uczniów Liceum 
 

„MOJA GMINA – MÓJ SAMORZĄD” 
 

CELE: 

 

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy na temat samorządu 

terytorialnego, jego struktury i zadań, ma również na celu popularyzację wiedzy o środowisku 

lokalnym i jego samorządzie, krzewienie zdrowej rywalizacji oraz wymianę doświadczeń. 

 
REGULAMIN KONKURSU: 
 

1. Konkurs ma charakter drużynowy i jest adresowany do uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach. 

2. Biorą w nim udział trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy liceum. 
3. Każda klasa zobowiązana jest do wytypowania swoich trzech przedstawicieli do udziału 

w konkursie. 
4. Konkurs poprowadzą nauczyciele WOS uczący w liceum. 
5. Zespoły będą rozwiązywać zadania i odpowiadać na pytania konkursowe 

przygotowane przez organizatorów na podstawie dołączonych zagadnień. 
6. Za zajęcie 1 miejsca w konkursie każdy członek zwycięskiego zespołu otrzymuje 10 

punktów ponad tzw. „bazę punktową” z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, za 
drugie miejsce uczestnicy otrzymują 8 punktów, za trzecie miejsce - 7 punktów. 
Pozostali uczestnicy otrzymują po 5 punktów ponad „bazę”. 

7. Ponadto zwycięski zespół zostanie wyróżniony nagrodą specjalną - zaproszenie przez 
Wójta Gminy Miedźna do jednodniowego przejęcia władzy w urzędzie gminy. 
Uczniowie piastować będą funkcję wójta, sekretarza i skarbnika gminy w terminie 
ogłoszonym przez Wójta Gminy Miedźna. Podział funkcji między członków 
zwycięskiego zespołu zostanie rozlosowany tuż po zakończeniu konkursu. 

8. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 35. 
9. W przypadku równiej ilości punktów zdobytych przez zespoły z miejsc 1-3, nastąpi 

dogrywka, w której uczestnicy odpowiadać będą na trzy pytania zadane każdemu 
zespołowi aż do wyłonienia zwycięzcy. 

10. Zmagania konkursowe oceniać będzie trzyosobowe jury w składzie: przedstawiciel 
Urzędu Gminy Miedźna, Dyrektor LO Gilowice oraz nauczyciel szkoły. 



11. Obserwatorami konkursu będą wszyscy uczniowie liceum, którzy mogą w czasie 
przewidzianym przez organizatorów, udzielać odpowiedzi na pytania związane                      
z tematem konkursu. 

 
 
KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W HALI SPORTOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO                               
W GILOWICACH w dniu 31 maja 2022 (wtorek) o godz. 9.00.  
 
ZAGADNIENIA KONKURSOWE: 
 
I.  Wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, w tym                  

w szczególności: 

1. Struktura i organy samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego 

2. Samorząd terytorialny a administracja rządowa 

3. Rodzaje zadań samorządu terytorialnego 

4. Źródła dochodów samorządu 

5. Obszary współpracy organów samorządu terytorialnego 

6. Budżet obywatelski 

7. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 

 

II.  Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu gminy Miedźna, w tym: 

1. Podstawowe informacje o gminie Miedźna 

2. Znajomość osób pełniących najważniejsze funkcje publiczne 

3. Struktura urzędu gminy i sposoby załatwiania spraw urzędowych 

4. Jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze, komisje Rady Gminy Miedźna 

5. Najważniejsze wydarzenia i inwestycje w gminie Miedźna. 

 

 

LITERATURA: 

 

Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego, w tym: 

A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz. – W centrum uwagi 1. Podręcznik wiedzy o społeczeństwie 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era. 

 

S. Drelich, A. Janicki, E. Martinek – W centrum uwagi 2. Podręcznik wiedzy o społeczeństwie 

dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era. 

 

Strona internetowa Urzędu Gminy Miedźna:  

https://www.miedzna.pl/ 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miedźna: 

http://bip.miedzna.pl/ 

 

Miesięcznik „Gminne Sprawy”: 

https://www.miedzna.pl/gminne-sprawy/ 

https://www.miedzna.pl/
http://bip.miedzna.pl/

