szkoły średnie
edycja 2019

REGULAMIN KONKURSU I KWALIFIKACJI
uczniów do nagrody Starosty Pabianickiego w formie udziału
w załodze i rejsie jachtem żaglowym po Morzu Bałtyckim w ramach
programu „Jestem THE BEST”
Program "Jestem THE BEST" jest realizowany przez Pabianicki Klub Sportów Wodnych
przy współorganizacji Powiatu Pabianickiego i pod patronatem Starosty Pabianickiego.
Celem tego programu jest przygotowanie uczniów do profesjonalnych, samodzielnych,
publicznych wystąpień. Jest to stworzenie uczniowi możliwości do autoprezentacji:
pokazania swojej wiedzy, umiejętności, zdolności i predyspozycji, ale przede wszystkim
kształcenie przez ucznia umiejętności zapanowania nad emocjami własnymi i słuchaczy.
Jednym z etapów programu jest rejs morski jachtem żaglowym, który ma być źródłem wiedzy
i przeżyć dla opracowania interesującego wykładu dla koleżanek i kolegów w swojej szkole.
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie pierwszych klas szkół średnich powiatu
pabianickiego, którzy w dniu wpisania na listę załogi będą posiadać umiejętność
pływania potwierdzoną oświadczeniem rodziców lub opiekunów, orzeczenie lekarskie
o zdolności do uprawiania sportów wodnych oraz zgodę rodziców lub opiekunów
na udział w załodze i rejsie jachtem żaglowym po Morzu Bałtyckim z zawinięciem
do portów zagranicznych jako członek Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest złożenie przez ucznia Staroście Pabianickiemu
pisemnej deklaracji, że po powrocie z rejsu w kolejnym roku szkolnym do końca
października dla wszystkich uczniów klas pierwszych swojej szkoły, przygotuje
i wygłosi 45-minutowy wykład – referat w formie reportażu z rejsu o pracy i zasadach
życia na morzu, o odwiedzonych portach i ich historii, o poznanej w czasie rejsu
faunie i florze Bałtyku, ale przede wszystkim o osobistych doznanych emocjach,
przeżyciach i doświadczeniach wynikających z uczestnictwa w życiu i pracy załogi.
3. Do konkursu mogą przystąpić jedynie uczniowie, którzy w poprzednich edycjach nie
byli laureatami programu "Jestem THE BEST".
4. Dla
zainteresowanych dyrektor
szkoły organizuje i przeprowadza konkurs
marynistyczny pod nazwą „Polska leży nad Bałtykiem”.
5. Konkurs marynistyczny w zakresie merytorycznym przygotowuje Pabianicki Klub
Sportów Wodnych w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury
Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
6. Konkurs polega na wykazaniu możliwie najlepszej znajomości geografii Polski
i państw Morza Bałtyckiego, fauny i flory Bałtyku, polskiej historii morskiej, a także
podstawowej wiedzy i tradycji żeglarskiej.

1

7. Pierwszy etap konkursu prowadzony jest w formie testu zawierającego 30 pytań.
Za każdą dobrą odpowiedź przysługuje 1 punkt, a za błędną lub brak odpowiedzi 0 punktów.
8. W drugim etapie konkursu do sumy punktów uzyskanych w teście dodawana jest
średnia ocen w nauce szkolnej na koniec semestru zimowego (półrocza).
9. Finalistą (zwycięzca na poziomie szkolnym) zostaje uczeń z najwyższym wynikiem
ostatecznym - liczonym według pkt. 8.
10. W przypadku identycznych wyników dyrektor szkoły decyduje o wyborze finalisty
konkursu na podstawie zachowania uczniów, ich zaangażowania w życie szkolne oraz
osiągnięć w innych dziedzinach nauki i zainteresowań.
11. Z przeprowadzonego konkursu i kwalifikacji dyrektor szkoły sporządza protokół
według załączonego wzoru zawierający wyniki testów i dokładnych średnich ocen
uzyskanych z semestru zimowego, oraz wynik ostateczny (sumę wyniku z testu
i średniej), który wraz z dokumentami wg pkt. 1 przesyła do Naczelnika Wydziału
Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.
12. W trzecim etapie konkursy biorą udział wszyscy finaliści szkół średnich. Etap ten jest
przeprowadzany przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Laureatami konkursu
zostają trzej uczniowie o najwyższych wynikach ostatecznych (liczonych według
pkt. 8).
13. W przypadku remisu wyższe miejsce zajmuje uczeń posiadający wyższą średnią ocen
na koniec semestru zimowego (półrocza).
14. Rozstrzygnięcie konkursu i kwalifikacji ucznia do nagrody na szczeblu szkoły
powinno być zakończone do 31 marca.
15. Po weryfikacji przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich dokumentacji otrzymanej ze szkół Pabianicki Klub Sportów Wodnych
dla wytypowanych uczniów, ich rodziców lub opiekunów organizuje pierwsze
spotkanie przedrejsowe na którym zebrani szczegółowo zapoznają się z warunkami
życia, pracy i odpoczynku na jachcie żaglowym w rejsie morskim
16. W przypadku rezygnacji któregoś ucznia lub wycofania zgody rodziców czy
opiekunów na udział ucznia w rejsie Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich do skutku typuje do konsultacji przedrejsowej według pkt. 15
ucznia, który zajął kolejne miejsce w trzecim etapie konkursu.
17. Po zakończeniu procedury kwalifikacji uczniów do nagrody, Starosta Pabianicki
przekazuje Pabianickiemu Klubowi Sportów Wodnych listę osób nagrodzonych wraz
z dokumentacją celem wpisania uczniów na listę załogi jachtu morskiego.
18. Po wpisaniu uczniów na listę załogi i sporządzeniu przez Pabianicki Klub Sportów
Wodnych certyfikatów i oświadczeń Starosta Pabianicki organizuje uroczyste
wręczenie przyznanych nominacji do nagrody oraz podpisanie zobowiązań według
pkt. 2 przez nagrodzonych uczniów.
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