Konkurs „Przedsiębiorcza firma”
REGULAMIN

§1
Organizator
Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.

§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wykonanie określonych zadań praktycznych, które mają zastosowanie
w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czyli promowanie przedsiębiorczych postaw,
rozwijanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii, finansów,
rachunkowości, zarządzania i marketingu, a także wzmacnianie integracji młodzieży

ze

środowiskiem biznesu. Szkoły biorące udział typują grupę uczniów/słuchaczy rozwiązujących
wybrane problemy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurs ma charakter
interaktywny co oznacza, iż zadania są tak skonstruowane, że wykonanie zadania jednej grupy
rodzi określone konsekwencje dla przeciwnej drużyny, która musi uwzględnić je w dalszej pracy.

§4
Warunki uczestnictwa
 Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy szkół dla dorosłych

z terenu powiatu wodzisławskiego.
 Szkoła typuje grupę osób w celu wykonywania określonych zadań.
 Czas przeznaczony na wyznaczone zadania dla danej grupy – 2 tygodnie.
 Materiały niezbędne do wykonywania zadań oraz efekty pracy grup będę zamieszczane

systematycznie na platformie edukacyjnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śl.

 Uczestnicy konkursu mogą rozwiązywać określone zadania/ problemy w domu, jak również w

szkole na zajęciach z danego przedmiotu.

§5
Warunki oceny
Ocenie podlegać będzie:


Pomysłowość, dobór metod, zastosowana koncepcja w zakresie otrzymanych
zadań/problemów do rozwiązania.



Zgodność zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa.



Terminowość w wykonywaniu zadań.



Estetyka i prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

§6
Patronat i Nagroda
Konkurs został objęty patronatem firmy Doradztwo podatkowe Graczyk s.c.

§7
Komisja konkursowa
W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele firmy Doradztwo podatkowe Graczyk s.c.
oraz wybrani nauczyciele.

§8
Terminarz

 Zgłoszenia uczestników należy dokonać do 6 marca 2015 r. r. na adres mailowy:

annawilkowskapodn@gmail.com.
 Konkurs odbędzie się w okresie III-VI.2015 r. zgodnie z harmonogramem zadań dla

poszczególnych grup uczestników, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 Ocena prac i wyniki konkursu do 12 czerwca 2015r.
 Dodatkowych informacji o konkursie udziela Pani Izabela Durczok (ZSE Wodzisław Śl.) oraz

Anna Wilkowska (PCKU Wodzisław Śl.)

