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Konkurs Wiedzy Technicznej i BHP 

 

REGULAMIN 

 

§ 1 

Organizator 

Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół 

dla dorosłych z terenu powiatu wodzisławskiego. Cele konkursu obejmują: 

 rozwijanie zainteresowań i motywowanie do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień 

uczniów, 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia, 

 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół, 

 integrowanie środowisk edukacyjnych powiatu, 

 rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród 

uczniów, 

 rozwijanie samodzielnego zdobywania wiedzy, 

 rozszerzanie współdziałania nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z pracodawcami 

w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, 

 pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami techniki stanowiącej 

podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa, 
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 propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki, 

 wyłonienie najbardziej utalentowanych uczniów z zakresu zagadnień objętych 

konkursem. 

§ 3 

Przebieg konkursu 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

I etap – eliminacje szkolne uczniów i słuchaczy, którzy zgłosili swój udział w Konkursie, 

przeprowadzane na platformie e-learningowej Moodle Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Etap I Konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa 

we współpracy z Komisją Szkolną. 

Komisja Szkolna odpowiada za zgłoszenie uczniów do I etapu i zapewnia jego prawidłowy 

przebieg. 

Etap I Konkursu odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach w ciągu siedmiu kolejnych dni 

kalendarzowych, w terminie zawartym w terminarzu. 

Każdy uczeń otrzyma indywidualny login i hasło niezbędny do zalogowania się na platformie 

edukacyjnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. 

Zwycięzcy I etapu (10 uczniów/słuchaczy z najwyższą punktacją) przechodzą do II etapu 

Konkursu. 

Wyniki I etapu będą ogłoszone na stronie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w 

Wodzisławiu Śl. (www.podn.wodzislaw.pl). 

II etap Konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa w siedzibie Powiatowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. 

Drugi etap Konkursu będzie miał formę odpowiadającą programowi telewizyjnemu „1 z 10”. 

Finalistami Konkursu są wszyscy uczniowie zakwalifikowani do II etapu (finału) Konkursu. 

Laureatami konkursu będą trzej uczniowie/słuchacze, którzy zdobędą największą ilość punktów 

w II etapie Konkursu. 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. (www.podn.wodzislaw.pl). 
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§ 4 

Warunki uczestnictwa 

W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej oraz 

słuchacz szkoły dla dorosłych z terenu powiatu wodzisławskiego. 

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje treści nauczania zawarte w Nowej Podstawie 

Programowej z zajęć technicznych (zawodowych) – działy: mechaniczny, motoryzacyjny, 

elektryczno-elektroniczny, budowlany, informatyczny,  wiedzy ogólnej, BHP. Zakres tematyczny 

konkursu stanowi załącznik do regulaminu. 

 

§ 5 

Warunki punktacji, oceny 

Pierwszy etap Konkursu odbywa się w formie elektronicznej na platformie Powiatowego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. i polega na rozwiązaniu Quizu, składającego 

się z 45 pytań testowych z różnych dziedzin. 

System Moodle wylosuje 45 pytań testowych z bazy wszystkich pytań. Losowanych będzie po 6 

pytań z każdej dziedziny oraz 9 pytań z BHP. Są to pytania jednokrotnego wyboru, a uczestnikowi 

konkursu przysługuje jedno podejście (próba) do testu. 

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu w pierwszym etapie Konkursu wynosi 35 minut. 

 

§ 6 

Patronat i nagroda 

Konkurs został objęty patronatem Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

Opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału 

w Konkursie. 
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§ 7 

Komisja konkursowa 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przedstawiciel Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., 

przedstawiciel Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl., wybrani 

nauczyciele specjalizujący się w tematyce będącej przedmiotem konkursu. 

 

§ 8 

Terminarz 

Zgłoszenia uczestników  dokonuje Komisja Szkolna do dnia 14 lutego 2020r. na adres mailowy: 

aleksander.tlolka@gmail.com. Informacja powinna zawierać dane ucznia (imię, nazwisko, klasa, 

kierunek), nazwę szkoły oraz dane członków Komisji Szkolnej. Niezbędne oświadczenia i zgody 

należy dostarczyć osobiście lub przesłać najpóźniej do dnia rozpoczynającego I etap Konkursu. 

Na tydzień przed rozpoczęciem I etapu Organizator dostarczy Komisji Szkolnej loginy i hasła 

potrzebne do zalogowania na platformę edukacyjną Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. 

I etap Konkursu zostanie przeprowadzony w pierwszej połowie kwietnia 2020 r. (o dokładnym 

terminie zostanie poinformowana Komisja Szkolna). Pierwszy etap będzie trwał 7 dni i w tym 

czasie uczeń/słuchacz będzie mógł się zalogować na platformę i rozwiązać Quiz jeden raz 

(jednokrotne podejście). 

II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w drugiej połowie kwietnia 2020 r. (o dokładnym 

terminie zostanie poinformowana Komisja Szkolna). 

Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu trzech dni od zakończenia II etapu na 

stronie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. 

(www.podn.wodzislaw.pl). 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Aleksander Tlołka (PCKZiU Wodzisław Śl.) 

 

 

 

 

 

http://www.podn.wodzislaw.pl/
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 

 

1 Nazwisko ucznia  

2 Imię ucznia  

3 Klasa  

4 
Pełna nazwa szkoły 

 

 

5 
Adres szkoły 

 

 

6 Gmina  

7 Nr tel. szkoły  

8 

Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego ucznia do 

konkursu 

 

9 Nr tel. nauczyciela  

 

 

 

data i podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

…………………………………………………………… 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………………………………  

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 
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Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane. 

 

Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Klauzula informacyjna 

Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz  

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów, na potrzeby 

konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

 

 



Regulamin Konkursu Wiedzy Technicznej i BHP 

7 

 

 

 

 

 


