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1. CELE I ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU 

1.1. Celem konkursu jest: 

 pogłębianie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, 

 doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie, 

 kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności 

zawodowych, 

 zapoznania młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi 

wykonania robót budowlanych, 

 stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań  i uzdolnień, 

 przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej,  

 doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą. 

1.2. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w 

wybranej konkurencji w zakresie technologii wykonania określonych robót budowlanych. 

2. ORGANIZACJA  TURNIEJU 

2.1. Organizatorem konkursu „Nowoczesne budownictwo wokół nas” - turniej zawodowy jest Zespół 

Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku. 

2.2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.3. Za organizację konkursu i jego poziom merytoryczny odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny 

powołany przy ZSZ Nr 5 w Białymstoku. 

2.4. Komitet Organizacyjny turnieju: 

2.4.1. Komitet Organizacyjny powołuje Dyrektor ZSZ Nr 5 w Białymstoku. 

2.4.2. Komitet Organizacyjny składa się z przewodniczącego i członków, powołanych z grona 

nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSZ Nr 5 w Białymstoku.  

2.4.3. Zadania Komitetu Organizacyjnego: 

 opracowanie  i zatwierdzenie Regulaminu konkursu, 

 opracowanie zestawów zadań praktycznych do przeprowadzenia eliminacji finałowych w danej 

konkurencji, 

 organizacja konkursu w poszczególnych konkurencjach,  

 monitorowanie przebiegu konkursu, 
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 podejmowanie wszelkich bieżących decyzji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu. 

 

2.5. Zadania przewidziane do realizacji przez szkoły biorące udział w turnieju: 

 przesłanie do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku formularza zgłoszeniowego 

(Załącznik  nr 1), 

 przygotowanie merytoryczne uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie, 

 przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji szkolnych, w celu wyłonienia uczniów 

reprezentujących szkołę w danej konkurencji turnieju, 

 przesłanie do Komitetu Organizacyjnego - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, 

imiennego zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 2), zawierającego imię i nazwisko ucznia 

wskazanego przez szkołę w danej konkurencji turnieju oraz danych osoby rezerwowej, 

 popularyzowanie konkursu i jego osiągnięć na terenie danej szkoły. 

Formularze, o których mowa powyżej należy wysłać w formie elektronicznej (skan) na adres 

zsz5@um.bialystok.pl w terminie wg harmonogramu turnieju. 

2.6. W konkursie „Nowoczesne budownictwo wokół nas” mogą brać udział uczniowie szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych.  

2.7. Udział uczniów w turnieju jest dobrowolny.  

2.8. O zakwalifikowaniu uczniów do finału centralnego turnieju w danej konkurencji powiadamia 

Dyrektora danej szkoły - Komitet Organizacyjny, w terminie wg harmonogramu turnieju. 

2.9. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA TURNIEJU 

3.1. Zasady ogólne turnieju. 

3.1.1. Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas” - turniej zawodowy obejmuje dwie konkurencje: 

 technologia robót wykończeniowych w budownictwie, 

 technologia robót murarskich i tynkarskich. 

3.1.2. Eliminacje finałowe we wszystkich konkurencjach odbędą się na terenie ZSZ Nr 5 w Białymstoku. 

3.1.3. Dla każdej konkurencji turnieju przewidziano maksymalnie sześciu uczestników. Każda ze szkół 

biorąca udział w turnieju ma prawo do wskazania wyłącznie jednego uczestnika w danej konkurencji oraz 

osoby rezerwowej. 

3.1.4. W przypadku, gdy ilość nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w danej konkurencji przekroczy 

maksymalną ilość uczestników, o zakwalifikowaniu się danego ucznia do finału decyduje kolejność 

dostarczenia imiennego zgłoszenia uczestnictwa do organizatora (Załącznik  nr 2).  

3.1.5. Udział osoby rezerwowej w turnieju jako uczestnika eliminacji w danej konkurencji, następuje w 

przypadku nieobecności zgłoszonego uczestnika w momencie przeprowadzania rejestracji uczestników 

danej konkurencji. Osoba rezerwowa ma również prawo zastąpienia zgłoszonego uczestnika w sytuacji, 

gdy przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego odmawia mu prawa udziału w turnieju ze względu na jego 

stan psychofizyczny lub naruszenie Regulaminu turnieju.  

3.1.6. W przypadku, gdy w czasie rejestracji uczestników danej konkurencji nie zgłosi się 

zakwalifikowany uczeń lub osoba rezerwowa, zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przekazane innej 

osobie wyłonionej w drodze losowania przez członka Komitetu Organizacyjnego. Losowanie odbędzie 

się z grupy uczniów zgłoszonych jako osoby rezerwowe dla danej konkurencji.  
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3.1.7. Uczestnicy konkursu startują indywidualnie i są zobowiązani do samodzielnej pracy podczas finału 

turnieju. 

3.1.8. Osoby przygotowujące uczestników oraz ich opiekunowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach 

w których odbywa się turniej podczas jego trwania, z zastrzeżeniem pkt 3.1.9. 

3.1.9. W miejscu i w czasie przeprowadzania finału turnieju, mogą przebywać wyłącznie członkowie 

komisji oceniającej (jury) dla danej konkurencji konkursu oraz przedstawiciele Komitetu 

Organizacyjnego. Dopuszcza się obecność innych osób w w/w miejscach celem utrwalenia przebiegu 

turnieju (wykonanie zdjęć itp.) za wyłączną zgodą przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego. 

3.1.10. Komitet Organizacyjny ma prawo wglądu do wszystkich arkuszy oceny wykonania zadań 

praktycznych dla danej konkurencji oraz ewentualnej weryfikacji wyników klasyfikacji w przypadku 

stwierdzenia rażących nieprawidłowości związanych z ich ustaleniem. 

3.1.11. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu danego uczestnika w 

wypadku naruszenia przez uczestnika postanowień Regulaminu turnieju.  

3.1.12. Decyzje Komitetu Organizacyjnego są ostateczne i niepodważalne. 

3.1.13. Wymagany zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności uczestników turnieju dla danej konkurencji 

zawiera Załącznik nr 3. 

3.1.14. Terminy przeprowadzenia eliminacji dla poszczególnych konkurencji ustala Komitet 

Organizacyjny, tworząc harmonogram turnieju. 

3.2. Zasady szczegółowe turnieju. 

3.2.1. Eliminacje finałowe we wszystkich konkurencjach turnieju (treść zadań praktycznych, wyniki 

klasyfikacji uczestników oraz wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia przynależności do 

danej szkoły lub regionu poszczególnych uczestników konkurencji) są niejawne do momentu ogłoszenia 

wyników. 

3.2.2. Zabrania się pod rygorem niedopuszczenia do udziału w eliminacjach finałowych lub 

zdyskwalifikowania, posiadania przez uczestników turnieju jakichkolwiek symboli lub oznaczeń (w 

tym na elementach ubioru) pozwalających jednoznacznie określić ich przynależność do danej 

szkoły. 

3.2.3. Przed przystąpieniem do realizowania zadań praktycznych uczestnicy eliminacji finałowych w 

danej konkurencji losują numery stanowisk roboczych po okazaniu dowód tożsamości (np. legitymacji 

szkolnej). 

3.2.4. Eliminacje finałowe w poszczególnych konkurencjach będą polegały na wykonaniu przez 

uczestników jednakowego dla wszystkich zadania praktycznego na wcześniej wylosowanym stanowisku 

roboczym. 

3.2.5. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi maksymalnie 180 minut. Początek i koniec 

trwania danej konkurencji następuje w momencie ogłoszenia go przez przewodniczącego komisji 

oceniającej. 

3.2.6. Uczestnicy startujący w poszczególnych konkurencjach otrzymają odpowiednią dokumentację 

techniczną lub instrukcję roboczą zawierającą wskazówki dotyczące zasad wykonania zadania 

praktycznego. 

3.2.7. Ocena realizacji zadania praktycznego zostanie dokonana po uwzględnieniu następujących 

kryteriów: 

 umiejętność planowania i zorganizowania stanowiska, 

 umiejętność odczytywania rysunków technicznych lub rozumienie wskazówek ujętych w 

instrukcji roboczej, 
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 sprawność organizacyjna w czasie wykonywania zadania, 

 znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 jakość wykonanej pracy, 

 ilość wykonanej pracy, 

 oszczędność stosowanych materiałów, 

 porządek na stanowisku roboczym i estetyka wykonanej pracy, 

 zgodność wykonanej pracy z treścią zadania praktycznego. 

3.2.8. Ocena realizacji zadania praktycznego zostanie przeprowadzona przez członków komisji 

oceniającej (jury) na podstawie arkusza obserwacji, w którym szczegółowo określone są poszczególne 

czynności i kryteria oceny ich wykonania. 

3.2.9. W przypadku, gdy wystawiona przez poszczególnych członków komisji oceniającej punktacja dla 

uczestników danej konkurencji nie pozwala na wskazanie kolejności zajmowanych miejsc (miejsce 

pierwsze, drugie, trzecie itd.), ocenę ostateczną ustala przewodniczący jury, z zastrzeżeniem pkt 3.1.10. 

4. NAGRODY UCZESTNIKÓW TURNIEJU 

4.1. W każdej konkurencji przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów (I, II, III miejsce). Nagrody są 

wyłączną własnością zwycięzcy turnieju w danej konkurencji. 

4.2. Wszyscy uczestnicy finału turnieju otrzymają dyplomy. 

 4.3. Nagrody w konkursie zostaną przekazane nagrodzonym uczestnikom podczas ceremonii rozdania 

nagród bezpośrednio po zakończeniu wszystkich konkurencji turnieju. 

4.4. Każdy nagrodzony uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz potwierdzający 

odebranie nagrody. 

5. PRZEPISY KOŃCOWE 

5.1. Szkoły uczestniczące w konkursie mają obowiązek przekazania uczniom informacji na temat: 

- zasad organizacji i przebiegu eliminacji na poszczególnych etapach, 

- zasad udziału w turnieju, w tym jego harmonogramu. 

5.2. Udostępnienie przez uczestników ich danych osobowych jest niezbędnym warunkiem przystąpienia 

do konkursu. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora w 

celu realizacji turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej 

w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze 

zm.). Zgoda, o której mowa powyżej, zostanie udzielona poprzez podpisanie przez uczestnika klauzuli 

zgody załączonej do imiennego zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik  nr 2) 

5.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu i do celów 

marketingowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Udostępnienie przez uczestnika 

turnieju danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia w nim udziału. Osobom 

udostępniającym swoje dane przysługuje prawo dostępu do danych i prawo ich poprawiania. 

5.4. Adres do korespondencji: 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego 

ul. Antoniuk Fabryczny 40 

15-741 Białystok  

tel. 085 653 24 55 

email: zsz5@um.bialystok.pl 
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Załączniki do regulaminu: 

Nr 1 – zgłoszenie uczestnictwa szkoły w turnieju zawodowym 

Nr 2 – imienne zgłoszenie uczestnictwa w turnieju budowlanym 

Nr 3 – wymagania stawiane uczestnikom 

Nr 4 – harmonogram turnieju  


