KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ „Jak to jest zrobione?”
REGULAMIN
§1
1.

Organizatorem KONKURSU jest Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej
Woli
2.
Cele KONKURSU:
- promocja kształcenia zawodowego
- zdobycie przez uczniów gimnazjów wiedzy na temat lokalnego rynku pracy oraz
możliwości wyboru zawodu
- popularyzacja realizacji w gimnazjach bloków kształcenia zawodowego
technicznego
- wsparcie gimnazjów w zakresie realizacji bloków kształcenia technicznego
- zainteresowanie uczniów gimnazjów szeroko rozumianą techniką
- promocja działań na rzecz programu uczę się, studiuję i pracuję w miejscu
zamieszkania
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji
§2
Złożenie referatu o którym mowa w §7.1 jest równoznaczne ze zgłoszeniem ucznia do
KONKURSU. Kontakt: telefonicznie Władysław Goździela, Krzysztof Czerwiński, 15 813
48 54, 695 604 365,
§3
W KONKURSIE mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów z powiatów: NIŻAŃSKI,
STALOWOWOLSKI, TARNOBRZESKI GRODZKI, TARNOBRZESKI ZIEMSKI.
§4
KONKURS realizowany jest pod patronatem firmy Kamil “HopE” Tarka - firmy
Adversa Pomysłodawca oraz twórca programu “Klasa E-sport”.
Temat: „PROCES TWORZENIA GRY KOMPUTEROWEJ - JAK TO JEST
ZROBIONE?”
§5
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli powołuje Komisję do oceny prac
uczniów wykonanych w ramach KONKURSU oraz ustala zasady jej pracy.
§6
1.
Każda szkoła gimnazjalna może zgłosić do udziału w KONKURSIE dowolną
ilość kandydatów
2.
W sytuacji, kiedy szkoła gimnazjalna nie zgłasza kandydatów do udziału
w KONKURSIE, uczeń i jego rodzice mogą zgłosić kandydata osobiście, wówczas o przyjęciu
do udziale w KONKURSIE decyduje kolejność zgłoszenia.
§7
KONKURS obejmuje realizację 3 zadań:

1.
a)

Referat.
Referat powinien zawierać informacje na temat: PROCES TWORZENIA
GRY KOMPUTEROWEJ – jak to jest zrobione?
b)
Referat powinien zawierać źródła informacji, z których korzystał uczeń podczas
pisania oraz dodatkowe inne informacje dotyczące opisywanego tematu, w tym ze strony
internetowej lokalnych przedsiębiorców, szkół i uczelni wyższych.
2.
Sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu informatyki.
3.
Sprawdzian umiejętności praktycznych - zawody E - SPORTOWE.
§8
1.
Referat należy złożyć drogą email lub pisemnie.
2.
Termin złożenia prac wymienionych w § 7 pkt. 1 został wydłużony do dnia
8 maja 2018r. Decyduje data wpłynięcia lub dostarczenia opracowania na adres Centrum
Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola lub drogą
mailową cezstalowawola@wp.pl
3.
Referat powinien zawierać dane osobowe ucznia, dane gimnazjum oraz zgodę
rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych ucznia uczestniczącego
w KONKURSIE.
4.
Termin przeprowadzenia sprawdzianów wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych oraz finał konkursu odbędzie się 10 maja 2018 r. o godzinie 1000 w auli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
§9
Uczestnik KONKURSU może zdobyć max 20 punktów za realizację zadań
KONKURSOWYCH.
1.
Za referat max -8 punktów.
2. Za sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu informatyki max -6 punktów.
3. Za sprawdzian umiejętności praktycznych zawody E - SPORTOWE -max 6
punktów.
4.
W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w konkursie rozstrzyga głos
Przewodniczącego Komisji.
§ 10
Ogłoszenie wyników KONKURSU odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. w AULI
CEZ o godzinie 12:30.
§ 11
Wszelkie zastrzeżenia i uwagi rozpatrywane będą przez Przewodniczącego Komisji
powołanej przez organizatora KONKURSU w trakcie jego trwania. Zastrzeżenia i uwagi
można zgłaszać w terminie do dnia zakończenia KONKURSU.
§ 12
O wszystkich sprawach dotyczących KONKURSU, a nie objętych przepisami
niniejszego regulaminu decyzje Organizator KONKURSU.
§ 13
Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi KONKURSU.

§ 14
Organizator zapewni uczestnikom KONKURSU nagrody dla 3 laureatów.

Dyrektor CEZ
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Ul. Kwiatkowskiego 1 tel./fax 15 813 48 54
www.cezstalowawola@wp.pl
e-mail:cezstalowawola@wp.pl

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencji
w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

