IV POWIATOWY KONKURS Z PRZEDSIEBIORCZOŚCI
DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
Regulamin:
I.

CELE KONKURSU

Wszyscy wiemy, że najlepsze efekty w kształceniu młodzieży uzyskujemy stosując
nauczanie przez działanie.
Taka forma edukacji przede wszystkim mobilizuje uczniów do dodatkowej samodzielnej
pracy, współdziałania w grupie oraz ma na celu zapoczątkowanie zainteresowań
ekonomicznych wśród młodzieży uzdolnionej, kształcenie postaw i myślenia
przedsiębiorczego i zachęca do zachowań przedsiębiorczych w praktyce.
My jako organizatorzy przygotowując tego typu konkursy wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także wielu środowisk pozaszkolnych.
Realizujemy założenia preorientacji zawodowej na poziomie szkoły podstawowej
i gimnazjum poprzez: wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania,
odkrywanie zainteresowań i uzdolnień pod kątem predyspozycji do wykonywania
określonego zawodu, rozwijanie umiejętności samooceny, wskazanie na znaczenie stanu
zdrowia i warunków psychofizycznych do wykonywania określonego zawodu.
Przekazujemy uczniom wiedzę o interesujących ich zawodach oraz zmianach i trendach
na rynku pracy, zapoznajemy ze strukturą szkolnictwa tzn. wskazujemy drogi dalszego
kształcenia po gimnazjum i szkole podstawowej oraz uczymy młodych ludzi aktywnej
postawy wobec planowania dalszej edukacji i kariery zawodowej.
II.

ORGANIZATORZY
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie „Ekonomik”.
2. Współorganizatorami konkursu są szkoły biorące udział w konkursie, które po przeprowadzeniu etapu
szkolnego (w dowolnej formie) wyłonią dwuosobowe reprezentacje uczniów.

III.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
Obejmuje zagadnienia dotyczące:
1. Znajomości tematyki ekonomiczno – przedsiębiorczej objętej podstawą programową do przedmiotu
wiedza o społeczeństwie (WOS).
2. Obsługi pakietu Microsoft Office.
3. Wykorzystania w przedsiębiorczości prostych działań matematycznych.
4. Znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.
5. Umiejętności czytania ze zrozumieniem i postępowania według instrukcji.
6. Przestrzegania zasad pracy w grupie.
7. Właściwej organizacji pracy i umiejętności podejmowania trafnych decyzji.

IV.

UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów realizujących tematykę na
przedmiocie wiedza o społeczeństwie.

V.

ORGANIZACJA KONKURSU
Konkurs przebiega w dwóch etapach, które organizowane są w ciągu jednego roku szkolnego.

I etap konkursu - szkolny
a) organizacja:




za organizację etapu szkolnego konkursu odpowiedzialni są opiekunowie (przewodniczący
komisji szkolnej) wyznaczeni przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów,
Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza ten etap w dowolnej formie wyłaniając
dwuosobowe reprezentacje uczniów.

b) terminy:


przewodniczący poszczególnych komisji przesyłają na adres organizatora konkursu (Zespół
Szkół Nr 3, ul. Farna 10, 37-100 Łańcut) kartę zgłoszenia zwycięzców etapu I (będącą
równocześnie protokołem) – Zał. 1. Termin nadsyłania zgłoszeń z poszczególnych szkół
upływa 15 maja 2019r. (środa),

II etap konkursu – powiatowy
a) organizacja:












zawody odbędą się 22 maja (środa) 2019r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Nr 3 w Łańcucie,
uczestnikami etapu powiatowego są laureaci etapu szkolnego zgłoszeni przez
przewodniczących komisji szkolnych (tylko jedna najlepsza grupa reprezentuje szkołę na
etapie powiatowym),
czas trwania konkursu minimum 3 godziny, w zależności od liczby zgłoszonych
uczestników,
zawody mają formę:
- testu wiedzy – jest to część pierwsza konkursu podczas, której uczniowie rozwiązują test
jednokrotnego wyboru, składający się z 10 pytań. Czas przeznaczony na tę część wynosi 15
minut.
- gry terenowej (na terenie szkoły) na czas – jest to część druga konkursu, podczas
której zespoły mają do pokonania 5 wyznaczonych zadań. Na wykonanie każdego z nich jest
określony czas działania oraz możliwa do zdobycia liczba punktów. Przechodząc kolejno do
wyznaczonych na schemacie miejsc każdy zespół musi stanąć na wysokości zadania i
poprzez właściwe rozumienie poleceń, schematów i instrukcji, odpowiednią organizację
własnej pracy oraz sposobu myślenia i działania wykonać jak najlepiej swoją pracę, by
zdobyć maksymalną liczbę punktów.
wszystkie działania będą punktowane (zarówno w części 1 jak i 2 konkursu),
komisja etapu powiatowego składa się z czterech członków tj. przewodniczącego plus
jednego (z grona organizatorów) oraz dwóch losowo wybranych spośród uczestniczących
szkół,
komisja ocenia prace, zlicza punkty z poszczególnych działań, wyłania laureatów i sporządza
protokół - Zał. 2 ,
w przypadku większej liczby grup z takim samym wynikiem, o kolejności zwycięzców
decyduje większa liczba punktów otrzymana z testu wiedzy (części pierwszej konkursu),
komisja ogłasza wyniki po zakończeniu zawodów,
postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne,

VI.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 trzy zespoły z największą liczbą punktów otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, pozostali
uczestnicy upominki,
 opiekunowie z poszczególnych szkół otrzymują podziękowania i dyplomy,

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika
(jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora.
2. Organizator zapewnia poczęstunek.
3. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników i ich opiekunów.
Załączniki:
 Karta zgłoszenia udziału w konkursie Zał. 1,

Załącznik nr 1
………………………………………………………..
/pieczęć szkoły/

Protokół Szkolnej Komisji
IV Powiatowego Konkursu z Przedsiębiorczości
dla uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

Komisja Szkolna IV Powiatowego Konkursu z Przedsiębiorczości
w …………………………………………………………………………………………………………………………………….
/nazwa i adres s szkoły/

stwierdza, że dnia ……………….……………..w etapie szkolnym brało udział ……….….. uczniów.
/data/

/liczba uczniów/

Do etapu powiatowego konkursu szkoła zgłasza dwuosobową grupę:

1. Uczestnik I ……………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko/

2. Uczestnik II ……………………………………………………………...........................
/imię i nazwisko/

Opiekun grupy: ……………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko, telefon lub e-mail/

…………………………………………..

…………………..…………………

/Przewodniczący Komisji Szkolnej/

/Dyrektor szkoły/

