
REGULAMIN KONKURSU

 „SPRAWNY W ZAWODZIE – ŚLUSARZ”

POD PATRONATEM STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „SPRAWNY W ZAWODZIE –  ŚLUSARZ” jest Powiatowy Zespół Szkół 

nr 1 w Pszczynie.
2. Zasięg konkursu: międzynarodowy.
3.  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie uczący się w zawodach  ślusarz lub technik mechanik 

szkół ponadgimnazjalnych.
4.  Konkurs finałowy będzie polegał na rozwiązaniu zadań części teoretycznej i wykonaniu zadania 

praktycznego.
5.  Konkurs obejmuje elementy treści podstawy programowej  ślusarza lub technika mechanika M.20. 

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn urządzeń i narzędzi.
Podstawa dostępna jest pod adresem http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=722204

6. W pierwszej kolejności Szkolny Opiekun zgłasza szkołę do uczestnictwa w konkursie do 26 
stycznia 2018 roku. W etapie finałowym będzie brało udział do 7 uczestników, po jednym   z każdej 
zgłoszonej szkoły. Ważna będzie kolejność zgłaszania szkół.

7. Konkurs ma dwa etapy: 

I. Etap ―Szkolny do 23 lutego 2018 r. 
            II. Etap ― Finał w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie    23 marca 2018 r.

      W I etapie ― mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie w szkole, spośród których wyłonieni 
      zostaną reprezentanci do II etapu. Sposób kwalifikowania uczestnika rundy finałowej zależy od 
      Szkolnej Komisji Konkursowej.
8.  Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do II etapu podejmuje Szkolna Komisja. Do II etapu 

zawodnika zgłasza Szkolny Opiekun do 28 lutego 2018 r. na karcie zgłoszenia ( załącznik nr 1) 
W zgłoszeniu należy podać telefon i email do Opiekuna i zawodnika.

9. W drugim etapie dla zwycięzców przewidziane są nagrody za pierwsze trzy miejsca, mogą być 

również wyróżnienia.

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=723103


PRZEBIEG KONKURSU

„SPRAWNY W ZAWODZIE – ŚLUSARZ”

1. I etap ― Szkolny
a. Szkolną Komisję Konkursową I etapu i jej Opiekuna powołuje dyrektor szkoły z grona nauczycieli, 
których przedmioty obejmują zasięgiem problematykę konkursu.

b. Szkolny Opiekun Konkursu zgłasza szkołę do uczestnictwa w konkursie do 26 stycznia 2018 roku 
(załącznik 1). Zgłoszenia można dokonać  mailem na adres kontaktowy organizatora 
(pzs1.pszczyna@pszczyna.edu.pl). Wypełnioną kartę zgłoszenia można przesłać skanem, a oryginał należy 
zabrać na etap finałowy.

c. Komisja Szkolna przeprowadza szkolne eliminacje  do 28  lutego 2018 r. i zgłasza uczestnika konkursu 
wraz z opiekunem – (załącznik 2). Zgłoszenia w powyższym terminie można dokonać mailem na adres 
kontaktowy organizatora (pzs1.pszczyna@pszczyna.edu.pl), a wypełnioną kartę zgłoszenia należy zabrać na 
konkurs finałowy.

2. II etap ―Finał
a. II etap konkursu organizowany jest przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie w Warsztatach 
Szkolnych przy ul. Bogedaina 21

b. czas trwania poszczególnych części:

Część teoretyczna – 60 minut.

15 minut przerwy

Część praktyczna - 120 minut,

c. Organizator powołuje Komisję Finału w składzie:

● przewodniczący ― przedstawiciel OKE w Jaworznie, ( możliwa zmiana)

● z-ca przewodniczącego ― kierownik Warsztatów Szkolnych,

● członkowie ― zaproszeni przedstawiciele zakładów pracy,

c. Wyniki konkursu będą ogłoszone po zakończeniu finału w dniu 23.03.2018.



KRYTERIA OCENY I KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW PO KOLEJNYCH
ETAPACH KONKURSU

W części pisemnej – test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.   Za każe pytanie uczestnik może 
otrzymać 1 punkt – maksymalnie 40 pkt.

Część praktyczna

wykonanie części -  do uzyskania maksymalnie 60 punktów. Oceniane będą:  kolejność działań, 
prawidłowy dobór narzędzi, poprawność stosowania narzędzi, wykonanie i  pomiar.



Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO KONKURSU

„SPRAWNY W ZAWODZIE – ŚLUSARZ”

Zgłaszam szkołę ………………………………………………………………………………

adres ………………………………………………………………………………………….

Do uczestnictwa w konkursie „SPRAWNY W ZAWODZIE – ŚLUSARZ”.

Do dalszego reprezentowania szkoły wyznaczam Szkolnego Opiekuna

Imię nazwisko   ……………………………………………..

stanowisko ………………………………………………….

adres mailowy  ……………………………………………..

telefon …………………………………..

…………………………………………..

data, miejscowość, podpis  dyrektora       



Załącznik nr 2 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

„SPRAWNY W ZAWODZIE – ŚLUSARZ”

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………

Nazwa i adres Szkoły 
…………………………………………………………………………………………………..………….

Zawód  …………………………………………………………………………………………

Telefon do kontaktu z Organizatorem ………………………………………………………………

 Adres e-mail do kontaktu z Organizatorem …………………………………………………………………

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

 ¬ Zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść

.

 ¬ Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t Dz.U. z 
2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Organizatora Konkursu Powiatowy 
Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Poniatowskiego 2, moich danych osobowych w celach 
przeprowadzenia Konkursu. W przypadku wygranej, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych do celów promocyjnych Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu w treść 
moich danych osobowych prawo do ich poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

¬ Udzielam zgody, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) na bezpłatne rozpowszechnianie przez 
Organizatora mojego wizerunku na czas trwania Konkursu oraz na okres trzech lat, licząc od dnia 
zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczenia, w na stronie intranetowej lub innym „medium” 
promującym konkurs.

 

 ………………………………………………….

data, miejsce, czytelny podpis Uczestnika


