Regulamin Szkolnego Konkursu „Mistrz w zawodzie”
Termin realizacji: rok szkolny 2017/18.
§1
Postanowienia ogólne
I. ORGANIZATOR

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi
Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu oraz jego poziom
merytoryczny: Ewa Słowińska – nauczyciel kształcenia zawodowego w ZSP nr 5.
Współpraca: Agnieszka Cabal Fabregas, Beata Czekalska.

II. ADRESAT KONKURSU
Konkurs ma charakter zamknięty i jest adresowany do uczniów klas trzecich technikum
ZSP nr 5 kształcących się w zawodach technik handlowiec, technik ekonomista, technik
transportu kolejowego i technik dróg i mostów kolejowych.

III. CELE KONKURSU
1. Wyłonienie uczniów o wysokim stopniu posiadanej wiedzy i ukształtowanych
umiejętności zawodowych.
2. Zainspirowanie uczniów do pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych
osiąganych na drodze formalnej i pozaformalnej.
3. Szerzenie idei fair play we współzawodnictwie w ramach konkursu.
4. Wyróżnienie uczniów najlepiej przygotowanych do podjęcia pracy zawodowej
w swoim zawodzie.

§2
Przebieg konkursu i jego etapy.
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Wiedza i umiejętności zawodowe uczniów właściwe dla zawodów technik handlowiec
technik ekonomista, technik transportu kolejowego i technik dróg i mostów kolejowych
z zakresu klas trzecich (stosownie do rodzaju zawodu i poziomu kształcenia adresata
konkursu).

V. ZALECANA LITERATURA
Podręczniki szkolne, zbiory zadań oraz gromadzone materiały w procesie uczenia się
uczniów.

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs jest organizowany w 2 etapach:
I etap – „Teoria na 5”
W tym etapie uczestniczą wszyscy uczniowie, których zadaniem jest rozwiązanie testu
składającego się z 30 zadań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią
właściwych dla danego zawodu i poziomu kształcenia.
II etap – „Praktyka na 5”
W tym etapie uczniowie, rozwiązują zadnie praktyczne/symulacyjne właściwe dla danego
zawodu i poziomu kształcenia.

VII. TERMINARZ KONKURSU
Działanie

Termin

Ogłoszenie konkursu

22 stycznia 2018

I etap „Teoria na 5”

12-17 lutego 2018

II etap „Praktyka na 5”

19-23 lutego 2018

Podsumowanie i wręczenie nagród

marzec 2018 podczas „Święta zawodów”

§3
Wymagania dotyczące prac konkursowych
1. Prace konkursowe występują w dwóch formach: testowej oraz praktycznej.
2. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie, przystępują do części pisemnej
i praktycznej, a punkty uzyskane w poszczególnych formach sumują się.
3. Forma testowa składa się z 30 zadań. Ocenie w tej formie podlega każda poprawna
odpowiedź na pytanie.
4. Forma praktyczna to zadanie praktyczne/symulacyjne obrazujące próbę pracy
w zawodzie. Ocenie podlegać będą rezultaty w postaci dokumentów w liczbie od
trzech do pięciu stosownie do zawodu i poziomu kształcenia. Prace uczniów zostaną
sprawdzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły, zgodnie
z kryteriami przygotowanymi przez organizatora.
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VIII. NAGRODY W KONKURSIE
§4
Nagrody

1. Nagrody w konkursie przyznawane będą uczniom za zajęcie od 1 do 3 miejsca, którzy
spełnili zdaniem Komisji Konkursowej wymagania określone w §3 uzyskując najwyższe
wyniki w trzech kategoriach, stosownie do zawodu i poziomu kształcenia tj.:
 Kategoria I – technik ekonomista, klasa 3ea;
 Kategoria II – technik handlowiec, klasa 3ha;
 Kategoria III – technik transportu kolejowego i technik dróg i mostów kolejowych
klasa, 3ka.
Najlepszy uczeń w każdej z trzech kategorii otrzyma nagrodę główną oraz tytuł
„Mistrz w zawodzie”.

2. Finaliści Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania
konkursu.

2. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy do Organizatora i Komisji Konkursowej.
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