Regulamin
Konkursu dla uczniów
Szkół Branżowych I stopnia
"Młody Mistrz Zawodu"
• branża budowlana
• branża samochodowa
• branża elektryczna
• branża mechaniczna

§1
Cele i zakres tematyczny konkursu
1.1. Celem konkursu jest:
• stworzenie młodzieży szkolnej województwa opolskiego możliwości zaprezentowania swoich
umiejętności praktycznych zdobytych podczas nauki zawodu,
• stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
• integracja środowiska zawodowego oraz wymiana doświadczeń między uczniami
i nauczycielami poszczególnych placówek oświatowych,
• promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac,
• rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną oraz umiejętności praktycznych,
• kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i doskonalenia umiejętności
praktycznych,
• przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej,
• zdobywanie umiejętności zawodowych w ramach współzawodnictwa ”fair play”.

§2
Organizator konkursu i komisja konkursowa
2.1.

Organizatorem Konkursu „Młody Mistrz Zawodu” jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu z siedzibą przy ul. Torowej 7.

2.2.

Organizator może zaprosić do przedsięwzięcia partnerów, patronów, patronów medialnych i
oraz sponsorów.

2.3.

Organizator tworzy komisje konkursowe dla każdej z branż składającą się z przewodniczącego i
dwóch członków. Przewodniczącymi są nauczyciele praktycznej nauki zawodu z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, prowadzący zajęcia praktyczne w obszarze w/w branż, członkami
przedstawiciele pracodawców.

2.4.

Pracami komisji kieruje przewodniczący, który jest bezpośrednio odpowiedzialny przed dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.

§3
Uczestnicy
3.1.

Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkół Branżowych I stopnia województwa opolskiego, które
prowadzą kształcenie zawodowe w zawodach:
• branży mechanicznej – ślusarz,
• branży budowlanej - monter instalacji i sieci sanitarnych, murarz, cieśla,
• samochodowej – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
• branży elektrycznej – elektryk

3.2.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i indywidualne. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w
konkursie nauczycielowi, zwanemu dalej opiekunem.

3.3. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy powinni dysponować aktualną legitymacją szkolną. Ponadto uczestnicy powinni mieć własne ubranie i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej takie jak rękawice robocze, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, nakolanniki itp. zapewnia organizator
konkursu.
3.4.

Uczestnik zostaje zakwalifikowany do konkursu poprzez nadesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik 1) oraz w przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenia (załącznik 2) do organizatora

konkursu pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie przed
datą odbycia się konkursu. Dane adresowe zamieszczono w §6 pkt. 6.5.
3.5.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

§4
Zasady i tryb przeprowadzania konkursu
4.1.

Konkurs obejmuje wiedzę z zagadnień związanych z posługiwaniem się dokumentacją techniczną, technologią robót, organizacją robót, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz umiejętności praktyczne w obszarze określonej branży.

4.2. Konkurs organizowany jest w 2 etapach:
• Etap Szkolny
•

Etap Finałowy

Etap Szkolny w formie testu on-line
4.3.
Etap szkolny odbywa się jednocześnie w siedzibach wszystkich szkół zgłaszających uczniów do
udziału w konkursie w dniu 16.05.2019 r. o godzinie 9.00
Szkoła może zgłosić udział dowolnej liczby uczniów do etapu szkolnego biorąc pod uwagę własne zaplecze informatyczne, które jest niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu.
4.4.

Organizator najpóźniej do dnia 10.05.2019r. przekazuje drogą mailową szkolnym koordynatorom konkursu, loginy, hasła dostępu, adres internetowy oraz inne ważne informacje dotyczące
przeprowadzenia etapu szkolnego. Dane te są niezbędne do zalogowania się uczniów w celu
rozwiązania testu on-line.

4.5.

Wszelkie uwagi techniczne związane z logowaniem prosimy zgłosić do dnia 13.05.2019r. Po
upływie podanego terminu, wszelkie uwagi techniczne nie będą uwzględniane.

4.6.

Szkolni koordynatorzy konkursu są odpowiedzialni za poinformowanie uczniów o przydzielonych im hasłach i loginach oraz o adresie internetowym, pod którym będzie się znajdował test
on-line, jak również o wszelkich istotnych sprawach dotyczących przebiegu konkursu.

4.7.

Szkoła przeprowadza etap szkolny w warunkach umożliwiających dostęp do elektronicznej
wersji testu on-line oraz gwarantujących samodzielność odpowiedzi.
Uczestnicy wypełniają test on-line składający się z 35 pytań jednokrotnego wyboru. Czas rozwiązania testu wynosi 40 minut. Wyniki i czas rozwiązania testu są rejestrowane elektronicznie
przez organizatora.

4.8.

Organizator informuje szkoły biorące udział w etapie szkolnym, o punktacji uzyskanej przez
poszczególnych uczniów oraz przekazuje informację o uczniach zakwalifikowanych do udziału
w etapie finałowym konkursu.

4.9.

Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje max. 6 uczniów każdego zawodu objętego
konkursem, którzy uzyskali najwyższe wyniki.

4.10.

W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów kwalifikującej ich do udziału w
etapie finałowym, o zakwalifikowaniu się do tego etapu, będzie decydował czas rozwiązania
testu on-line.

4.11.

Organizator decyduje ostatecznie o kwalifikowaniu uczniów z danej szkoły do kolejnego etapu.

II. Etap Finałowy
4.1. Etap finałowy odbędzie się w dniu 23.05.2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu, ul.
Torowa 7 i będzie przeprowadzany w formie zadania praktycznego.
4.2.

Etap finałowy trwa 180 min. Każdy uczestnik wykonuje to samo zadanie praktyczne na wyposażonym stanowisku roboczym, wg załączonej dokumentacji. Dla uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas wykonania zadania jest ustalany indywidualnie.

4.3.

Zadania do obu etapów i kryteria oceniania są przygotowywane przez organizatora. Materiały i
sprzęt zapewnia organizator konkursu.

4.4.

Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnej pracy podczas trwania konkursu. W razie stwierdzenia braku samodzielności organizator dyskwalifikuje uczestnika.

4.5.

Uczestnicy konkursu otrzymują odpowiednią dokumentację techniczną lub instrukcję roboczą
zawierającą wskazówki dotyczące wykonania zadania praktycznego.

4.6.

Oceny realizacji zadania praktycznego dokonuje komisja konkursowa uwzględniając rezultaty i
przebieg wykonania zadania ujęte w kryteriach oceniania. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.

4.7.

Oceny poprawności danego kryterium dokonuje się w przyjmując następujące wartości:
• kryterium całkowicie spełnione – 1 pkt.,
• kryterium częściowo spełnione – 0.5 pkt.,
• kryterium niespełnione – 0 pkt.

4.8.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu, w tym terminy przeprowadzenia obu etapów są podawane na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu, w zakładce
CKP, w rozwinięciu Konkurs „Młody Mistrz Zawodu”.

4.9.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje w dniu przeprowadzania konkursu. W przypadku jego
nierozstrzygnięcia przewiduje się dodatkową rozgrywkę.

§5
Nagrody
5.1.

Komisja Konkursowa przyznaje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z branży, przewiduje
się również możliwość przyznania szczególnych wyróżnień.

5.2.

Uczestnicy konkursu, którzy zajęli I, II i III miejsce oraz osoby wyróżnione otrzymują nagrody
rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.
§6
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia
2016 r. informuję, że:
6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Opolu,
ul. Torowa 7, tel. 77 4231675;
6.2. Inspektorem ochrony danych w ZPO w Opolu jest Pani Joanna Knuter, tel. 77 4231675, e-mail:
sekretariat@zpo.opole.pl;
6.3. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce;
6.4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Opolu;
6.5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6.6. Rodzicom/ uczniom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

§7
Przepisy końcowe
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania uzasadnionych zmian w regulaminie, jak również
odwołania konkursu.
7.2. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika za naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
7.3. Macierzysta placówka oświatowa ma obowiązek przekazania uczniom informacji na temat:
• zasad organizacji i przebiegu eliminacji w poszczególnych etapach,
• zasad udziału i terminów przeprowadzenia etapów konkursu.
7.4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania kolejnych edycji konkursu.
7.5. Adres korespondencyjny:
Zespół Placówek Oświatowych
Centrum Kształcenia Praktycznego
45-073 Opole, ul. Torowa 7
z dopiskiem: Konkurs „Młody Mistrz Zawodu”.
Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@zpo.opole.pl

