Regulamin III edycji wielozawodowego
konkursu wiedzy technicznej pod hasłem:
„Młodzi mistrzowie techniki”
1. Ogólne sprawy organizacyjne
1.1 Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego
w Sędziszowie Małopolskim.
2. Cele konkursu:
2.1 Wyłonienie najlepszej drużyny w dziedzinie wiedzy technicznej na poziomie szkoły
podstawowej.
2.2 Podkreślenie roli zawodów technicznych w życiu codziennym.
2.3 Wpływ na wybór zawodów technicznych wśród młodzieży.
2.4 Promocja kształcenia zawodowego.
3. Warunki uczestnictwa
3.1 Uczestnicy przybywają do miejsca organizatora konkursu.
3.2 Zgłoszenie i udział powinien być wpisany w kartę zgłoszenia.
3.3 W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VIII.
3.4 Uczestnikiem konkursu może być każda drużyna z terenu powiatu ropczyckosędziszowskiego.
3.5 Skład drużyny - 3 uczniów.
3.6 W skład drużyn mogą wchodzić zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
3.7 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia do dnia 20.05.2022r.
3.8 Stanowiska pracy będą wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce niezbędne do
wykonania zadań z poszczególnych dziedzin przez organizatora.
4. Reguły przeprowadzenia konkursu
4.1 Konkurs będzie odbywał się w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola
Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym.
4.2 Etap pisemny będzie obejmował 25 pytań teoretycznych jednokrotnego wyboru.
4.3 Etap praktyczny będzie obejmował zadanie do wykonania z dziedzin:
 Mechaniki
- rysowanie części maszyn oraz pomiary suwmiarką,
- umiejętność rysowania części maszyn,
- umiejętność wykonywania pomiaru suwmiarką.
 Elektryki
- montaż układu zasilania i sterowania silnikiem elektrycznym,
- umiejętność łączenia układu na podstawie schematu elektrycznego.
 Handlu
- sporządzenie faktury,

- umiejętność obliczania ceny netto, brutto i podatku VAT,
- obliczanie marży.
 Stolarstwa
- czytanie rysunku technicznego i zmontowanie części drewnianych,
- umiejętność łączenia części drewnianych i czytania rysunku.
 Fryzjerstwa
- wykonanie fryzury na główce treningowej (włosy długie),
- umiejętność wykonania loków i splotów,
- zastosowanie dodatków fryzjerskich.
 Stylisty
- wykonanie ściegu ręcznego – ozdobnego według wzornika,
- zaprojektowanie ubioru na przygotowanej sylwetce i dobór materiału oraz dodatków
krawieckich.
4.4 Stanowiska do wykonania przez poszczególne drużyny będą losowane.
4.5 Czas przeznaczony na rozwiązanie testu teoretycznego będzie wynosił 30 minut.
4.6 Czas przeznaczony na wykonanie zadania praktycznego będzie wynosił 60 minut.
4.7 O zwycięstwie w konkursie będzie decydować łączna liczba punktów zdobyta przez
drużynę.
4.8 Każde zadanie teoretyczne będzie oceniane na jeden punkt.
4.9 Zadanie praktyczne będzie oceniane przez komisję konkursową w zakresie 1-10 punktów.
5. Komisja konkursowa
5.1 Komisję konkursową powołuje organizator.
6.Nagrody
6.1 Drużyny za zajęcie I, II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.
7. Harmonogram konkursu
09:30 Powitanie uczestników i zaproszonych gości.
09:45 Zajęcie stanowisk pracy przez uczestników drogą losową.
10:00 Oficjalne rozpoczęcie konkursu przez dyrektora.
11:40 Zakończenie pracy.
11:50 Prezentacja drużynowa.
12:15 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
8. Dokumentowanie
8.1 Komisja Konkursowa ogłosi wyniki na podstawie protokołu z przebiegu w dniu konkursu
oraz na stronie internetowej szkoły.
8.2 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników
niezależnie od zajętego przez uczestnika miejsca.

