
 

REGULAMIN                                                                                                                          
turnieju o tytuł „ MISTRZA W ZAWODZIE”                                                                                    

i konkursu: „ NAJBARDZIEJ KREATYWNY ZESPÓŁ ZAWODOWY”  

22 – 23.02.2018r. 

 

1.                                                                                                                                                                           
Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, 

                                                                                          2.                                                                                                                                                                                              
Celem konkursów jest:                                                                                                                                                      
 poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych                                                                                          
 rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i     
doskonalenia zawodowego,                                                                                                                                                   
 wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami biorącymi udział w konkursie,                                                                           
 wytypowanie najlepszych uczniów w ramach zdrowej rywalizacji,                                                                                                          
 rozwijanie kreatywności i inicjatywy,                                                                                                                             
 kreowanie osobowości zawodowej,    
 zwiększenie poczucia własnej wartości,                                                                                                                          
 dokonywanie samooceny umiejętności zawodowych. 

3. 

Warunki uczestnictwa:                                                                                                                                                                            

Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie klas I – III  technikum : elektrycznego, handlowego, 
informatycznego, logistycznego,  pojazdów samochodowych, spedycyjnego, którzy zgłoszą swój 
udział w konkursie nauczycielowi przedmiotów zawodowych w terminie do dnia: 20.02.2018roku. 

                                                                                            4.                                                                                                                                                                                             
Nad prawidłowością przebiegu konkursów czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 
dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”.            

    5. 

Przebieg konkursów: 

1) Turniej o tytuł „ Mistrza w zawodzie”  -  zostanie przeprowadzony  22.02.2018 roku,   w dwóch 
etapach : 

a)  I etap pisemny- test wiadomości obejmujący zagadnienia związane z podstawową wiedzą  
z danego kierunku  kształcenia oraz znajomości  języka angielskiego zawodowego 

b)  II etap praktyczny – zadanie praktyczne. 



Etap I  rozpocznie się 22.02.2018 roku o godz. 8:50, przewidywany czas trwania  -  45 minut. Trzech 
najlepszych uczniów wyłonionych w tej części konkursu  przystępuje do rywalizacji w etapie II – 
praktycznym, który rozpocznie się o godzinie 10.30. Przewidywany czas trwania -  120 minut. Uczeń, 
który z obu części zdobędzie największą ilość punktów uzyska  tytuł: Mistrza w danym zawodzie.                                                                                                                                   
Ogłoszenie wyników turnieju oraz  przedstawienie składu 3- osobowych reprezentacji poszczególnych 
zawodów,  wyłonionych z I i II etapu turnieju, które przystąpią do konkursu  „ Najbardziej kreatywny 
zespół zawodowy” nastąpi   22.02.2018 roku o godzinie 13.00.  

Szczegółowy harmonogram przebiegu I i II części konkursowej  pojawi się na stronie szkoły przed 
turniejem. 

2)  Konkurs  „ Najbardziej kreatywny zespół zawodowy” – zostanie przeprowadzony 23.02.2018 
roku i będzie polegał na rozwiązaniu zadań logicznych.                                                                                  
Rozpocznie się o godzinie 8:50 w „ Jowiszu”. Do rywalizacji o tytuł „Najbardziej kreatywnego zespołu 
zawodowego” przystąpią  3-osobowe reprezentacje  poszczególnych zawodów.   Ocena 
poszczególnych konkurencji dokonywana jest metodą punktową. Przydzielone punkty są sumowane. 
Drużyna konkursowa, która otrzyma największą liczbę punktów zostaje zwycięzcą.  O pozostałych 
miejscach decydują sumy punktów w kolejności malejącej .                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               6.                                                                                                                                                                                                   
Przy ocenie zadań przewidzianych w konkursie Komisja Konkursowa kierować się będzie 
następującymi kryteriami:                                                                                                                                                   
 Spełnienie wymogów określonych Regulaminem Konkursu;                                                                                                
 Dokładność wykonania zadań;                                                                                                                                            
 Kreatywność uczestników;                                                                                                                                             
 Sprawność i umiejętność pracy w zespole;                                                                                                                         
 Prezentacje wykonanych prac  

                                                                                                 7.                                                                                                                                                                                          
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

                                                                                                8.                                                                                         
Na laureatów konkursów  czekają atrakcyjne nagrody. Dyplomy uczestnictwa otrzymuje każdy 
uczestnik konkursu.  

                                                                                                9.                                                                               
Materiały niezbędne do wykonania poszczególnych zadań konkursowych przygotowuje Organizator 
Konkursu.  

            10. 

Poprzez przystąpienie do konkursów uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w niniejszym 
regulaminie. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Regulamin konkursów jest dostępny  na stronie internetowej www.ceziu.pl 


