
UCHWAŁA Nr 431/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 15 lutego 2018 

 

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu konkursu „Skarby Powiatu Toruńskiego” 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin konkursu „Skarby Powiatu Toruńskiego”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 199/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia  

17 kwietnia 2013 r. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2018 r. poz. 130. 



 

 

POWIATOWY KONKURS 

„SKARBY POWIATU TORUŃSKIEGO” 

REGULAMIN KONKURSU 

Cele konkursu: 

1. Wsparcie procesu edukacyjnego szkół poprzez poszerzenie wiedzy o zabytkach,  dziedzictwie 

kulturowym i historii Powiatu Toruńskiego.   

2. Rozbudzenie szacunku dla dorobku historyczno – kulturowego dawnych mieszkańców powiatu. 

3. Integracja lokalnych społeczności, szkół, nauczycieli, bibliotekarzy i uczniów z terenu powiatu 

(obejmującego część Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw). 

Organizacja Powiatowego konkursu „Skarby Powiatu Toruńskiego”, zwanego dalej Konkursem: 

1. Konkurs przeprowadza się dla dwóch grup wiekowych obejmujących uczniów szkół 

podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

2. Konkurs przeprowadza się w trzech etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym, za wyjątkiem 

szkół ponadpodstawowych, gdzie przeprowadza się tylko etap szkolny i powiatowy. 

3. W konkursie będą stosowane takie formy jak: testy, układanki graficzne, znajomość mapy 

powiatu, rozpoznawalność fotografii. 

4. Konkurs dla szkół podstawowych dla klas IV-VII ma charakter zespołowy – wyłoniony w drodze 

eliminacji w szkole zespół 3 osobowy reprezentuje szkołę w eliminacjach gminnych. Wyłoniony 

na poziomie gminy 3 osobowy zespół reprezentuje gminę na szczeblu powiatu. 

5. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych ma charakter indywidualny. Do etapu 

powiatowego dostają się trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych. 

6. Konkurs szkolny dla szkół podstawowych przeprowadza się  do 10 kwietnia, na szczeblu 

gminnym do 8 maja, a na szczeblu powiatowym 12 czerwca. 

7. Na szczeblu gminnym konkurs przeprowadza koordynator gminny powołany przez 

Burmistrza/Wójta danej gminy. Zawiadomienie o powołaniu koordynatora Burmistrz/Wójt 

przesyła do wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu do 20 

marca. 

8. Termin nadsyłania zgłoszeń na etap gminny do koordynatora upływa 27 kwietnia, na etap 

powiatowy 4 czerwca. 



 

 

9. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

10. Konkurs dla szkół ponadpodstawowych przeprowadza się w terminie do 10 kwietnia etap szkolny  

a na szczeblu powiatowym w terminie 9 maja. Termin nadsyłania zgłoszeń do 27 kwietnia. 

11. Koordynator Konkursu z danej gminy/dyrektor - (dotyczy szkół ponadpodstawowych) szkoły  

w przypadku szkół ponadpodstawowych przesyła zgłoszenie do wydziału  Edukacji i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu,  do  pracownika nadzorującego sprawy 

merytoryczne oświaty i kultury. 

12. Pytania na poziomie  gminnym i powiatowym zostaną przygotowane przez Wydział Edukacji 

 i Spraw Społecznych oraz sporządzi pytania na podstawie Banku Pytań Konkursowych. 

13. Regulamin Konkursu wraz z Kartą Zgłoszeniową jest opublikowany na stronie 

www.powiattorunski.pl i na początku każdego roku rozsyłany do władz samorządowych oraz 

dyrektorów szkół. 

14. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator danego etapu konkursowego. Od decyzji 

organizatora nie przysługuje odwołanie. 

15. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody ze środków Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

16. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji  

i Spraw Społecznych pok. 207; tel: 56 6562 88 41, e-mail: edukacja@powiattorunski.pl  

Proponowana bibliografia dotycząca tematyki konkursu.* 

1. „Powiat Toruński – Przewodnik” – Toruń 2007. 

2. „W drogę. Umilacz podróży dla małych i dużych”, Toruń 2012 

3. J. Małecki, A. Bystrzycki, „Środowisko przyrodnicze Powiatu Toruńskiego”, Toruń 2000 

 

www.powiattorunski.pl 

* -zakres tematyczny dla szkół podstawowych obejmuje pozycję 1 oraz 2. 



Załącznik  
do Regulaminu konkursu  
Skarby Powiatu Toruńskiego 
przyjętego Uchwałą Nr 431/2018 
Zarządu Powiatu Toruńskiego 
z dnia 15.02.2018 r. 

 

 

Starostwo Powiatowe w Toruniu  

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

 

 

 Jako koordynator/ dyrektor szkoły 
                   właściwe podkreślić 

zgłaszam udział w konkursie powiatowym „Skarby Powiatu Toruńskiego” organizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Toruniu zgłaszam reprezentację gminy/szkoły   …………………………..........  

                                                                                                                                                                                           /podąć pełna nazwę/ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… w składzie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informuję, że eliminacje gminne, szkolne zostały przeprowadzone w dniu …………………………………………. 
w ………………………………………………………….. 

W załączeniu przesyłam protokół z wymienionych wyżej eliminacji oraz zestaw materiałów 
konkursowych. 

 

 

Miejscowość i data                                                                           ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                  podpis i pieczęć zgłaszającego 

 


