
 

 
 

Powiat Świdwioski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Zdobyd zawód a nie byd zawiedzionym” 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego  
oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej 4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świdwioskiego w okresie 2018-2022, 

wyposażenie 140 uczniów (105 dziewcząt) i 10 nauczycieli (5 kobiet) w 2 zespołach szkół ponadgimnazjalnych  
w kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne pożądane na rynku pracy 

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.08.06.00-32-K029/17-00 

 

Biuro projektu:  
Starostwo Powiatowe w Świdwinie 
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin                                                                                                                                 
tel. 94 36 50 336 faks 94 36 50 330 
e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl 
 

REGULAMIN 
V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

„DNIA ZAWODOWCA” 

11.03.2020r. 

1. 

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół, ul. St. Staszica 6, Połczyn-Zdrój zwany dalej 

Organizatorem. 

 

2. 

 

Celem Konkursu jest: 

 poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów 

zawodowych gastronomicznych, hotelarskich i informatycznych 

 rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do 

samokształcenia i doskonalenia zawodowego, 

 wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami biorącymi udział w konkursie, 

 wytypowanie najlepszych uczniów w ramach zdrowej rywalizacji, 

 rozwijanie poczucia estetyki, 

 rozwijanie kreatywności i inicjatywy,  

 kreowanie osobowości zawodowej, 

 dokonywanie samooceny własnych umiejętności zawodowych. 
  

3. 

Uczestnikiem Konkursu może byd szkoła podstawowa, która zgłosi swój udział w Konkursie i prześle 

wymagane dokumenty w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

4. 

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, składająca się 

z przedstawicieli uczniów i nauczycieli naszej szkoły.  

Skład komisji: 

 Przewodniczący Jury  

 Członkowie Jury  



 

 
 

Powiat Świdwioski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Zdobyd zawód a nie byd zawiedzionym” 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego  
oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej 4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Świdwioskiego w okresie 2018-2022, 

wyposażenie 140 uczniów (105 dziewcząt) i 10 nauczycieli (5 kobiet) w 2 zespołach szkół ponadgimnazjalnych  
w kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne pożądane na rynku pracy 

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.08.06.00-32-K029/17-00 

 

Biuro projektu:  
Starostwo Powiatowe w Świdwinie 
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin                                                                                                                                 
tel. 94 36 50 336 faks 94 36 50 330 
e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl 
 

5. 

W Konkursie może wziąd udział 15 zespołów. O przystąpieniu do Konkursu decyduje data otrzymania 

przez Organizatora wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, który załączony został do Regulaminu 

Konkursu. Każdy z zespołów chcących wystąpid w Konkursie zobowiązany jest do przygotowania 

Drużyny Konkursowej liczącej 3 - 5 osób. 

6. 

Zgłoszenia należy przesyład w terminie do dnia 06.03.2020r. pocztą lub na adres e-mail podany na 

karcie zgłoszeniowej. 

7. 

Konkurs składa się z II części: 

 I częśd pisemna - test wiadomości obejmujący zagadnienia związane z podstawową 
wiedzą z zakresu gastronomii, hotelarstwa i informatyki (drużyna 2 osobowa) 

 II częśd praktyczna – konkurencje wymagające wykorzystania  umiejętności z zakresu 
gastronomii, hotelarstwa i informatyki (drużyny w pełnym składzie) 

 

8. 

Częśd praktyczna Konkursu obejmuje konkurencje: 

1) Gastronomia: 

 rozpoznawanie sztudców i zastawy stołowej 

 zaprojektowanie i wykonanie okładki karty menu do określonej w zadaniu uroczystości 

 ubijanie białka jaja „na czas” 

 smażenie naleśników  
2) Hotelarstwo: 

 ścielenie łóżka  

 składanie ręczników 

 puzzle hotelu 

 hotel marzeo - plakat 
3) Informatyka 

 zarobienie wg wskazówek kabla sieciowego RJ45 i sprawdzenie poprawności wykonania 

 montaż trzech podzespołów komputera, jednej karty rozszerzeo, pamięci, dysku lub 
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zasilacza sieciowego i sprawdzenie poprawności poprzez uruchomienie komputera. 

 turniej Cunter Strika dla pojedynczego lub dwóch użytkowników z jednej szkoły  

 przygotowanie Mema dotyczącego naszej szkoły mającego zachęcid młodzież do wyboru 
naszej placówki. 

9. 

Konkurs rozpocznie się około godz. 9:00, przewidywany czas trwania konkursu 5 godzin.   

10. 

Przy ocenie zadao przewidzianych w konkursie Komisja Konkursowa kierowad się będzie 

następującymi kryteriami: 

 Spełnienie wymogów określonych Regulaminem Konkursu; 

 Ogólne cechy organoleptyczne potrawy (smak, zapach); 

 Estetyka i dokładnośd wykonania zadao; 

 Kreatywnośd uczestników; 

 Sprawnośd i umiejętnośd pracy w zespole; 

 Prezentacje wykonanych prac 
11. 

Ocena poszczególnych konkurencji dokonywana jest metodą punktową. Przydzielone punkty są 

sumowane. Drużyna Konkursowa, która otrzymuje największą liczbę punktów zostaje zwycięzcą.  

O pozostałych miejscach decydują sumy punktów w kolejności malejącej. 

12. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

13. 

Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

14. 

Dyplomy uczestnictwa otrzymuje każdy uczestnik konkursu. 

 

15. 
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Materiały niezbędne do wykonania poszczególnych zadao konkursowych przygotowuje Organizator 

Konkursu. 

16. 

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęd fotograficznych  

i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu. 

17. 

Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w niniejszym 

regulaminie. 

18. 

Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu pod adresem Zespół Szkół, ul. St. Staszica 6,  78-

320 Połczyn-Zdrój, a także na stronie internetowej www.zspolczyn.ovh 

19. 

Organizator pozostawia sobie prawo dokonywania indywidualnych ustaleo w sprawach związanych z 

Konkursem, a nie objętych niniejszym regulaminem. 

20. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela przedstawiciel Organizatora za pomocą poczty 

elektronicznej kkzabska@zspolczyn.ovh  
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