ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
Technikum nr 3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2
ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 36 30, fax: 87 565 36 34; www.zst.suwalki.pl, zst@zst.suwalki.pl

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach zaprasza uczniów szkół zawodowych powiatów
suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, oleckiego, ełckiego, gołdapskiego oraz
białostockiego do wzięcia udziału w konkursie pn. „POKAŻ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI,
ZAWÓD TO KLUCZ DO SUKCESU”
REGULAMIN KONKURSU
„POKAŻ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI, ZAWÓD TO KLUCZ DO SUKCESU”
(edycja dwunasta)
§1
ORGANIZATOR: Zespół Szkół Technicznych (tel.: 87 565 36 34; 87 565 36 30; e-mail:
zst@zst.suwalki.pl; sekretariat@zst.suwalki.eu) pod patronatem Prezydenta Suwałk.
WSPÓŁORGANIZATORZY: osoby fizyczne i instytucje, które wspierają działania szkoły na
rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.
§2
CELE konkursu:
a) rozwijanie pasji i umiejętności zawodowych związanych z naukami technicznymi;
b) propagowanie wśród młodzieży szkolnej kształcenia zawodowego;
c) kształtowanie kompetencji kluczowych umożliwiających sprostanie wyzwaniom
zmieniającego się rynku pracy w zakresie mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki,
elektroniki, elektryki, teleinformatyki, automatyki, budownictwa, poligrafii i procesów
graficznych, odnawialnych źródeł energii oraz innych branż zawodowych;
d) aktywizowanie uczniów;
e) umożliwienie zaprezentowania swego talentu;
f) rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych;
g) rozwijanie umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne projekty.
§3
ADRESATAMI (uczestnikami) konkursu są:
1) uczniowie branżowych szkół I stopnia,
2) uczniowie zasadniczych szkół zawodowych,
3) uczniowie technikum.
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§4
ZASADY konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy/projektu/modelu/urządzenia.
2. Na konkurs mogą być zgłaszane prace/projekty/modele/urządzenia indywidualne lub
zespołowe (nie więcej niż trzy osoby w zespole) związane tematycznie z naukami
technicznymi.
3. Prace/projekty/modele/urządzenia zgłaszane na konkurs powinny dotyczyć:
a) konstrukcji mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej, elektronicznej, budowlanej,
odnawialnych źródeł energii lub pokrewnej;
b) programu komputerowego (obliczeniowego, graficznego) albo bazy danych;
c) układu automatyki lub robotyki;
d) układu elektrycznego lub energoelektronicznego;
e) innowacji w danym obszarze technicznym.
4. Jeden uczeń/jeden zespół może złożyć tylko jedną pracę/projekt/model/urządzenie.
5. Do pracy/projektu/modelu/urządzenia należy dołączyć dokumentację techniczną (załącznik 6).
6. W przypadku pracy/projektu/modelu/urządzenia zespołowego nagroda nie podlega
zwielokrotnieniu.
§5
WARUNKI konkursu oraz terminy składania prac
1. Konkurs rozpoczyna się 14 listopada 2017 roku.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji wewnątrzszkolnych (etap I) i finału (etap II).
2. Eliminacje wewnątrzszkolne (etap I) polegają na przygotowaniu prezentacji dotyczącej pracy
konkursowej, dokumentacji technicznej i modelu projektu lub innej formy, zgodnie z zasadami
konkursu.
3. Eliminacje wewnątrzszkolne (etap I) ocenia komisja macierzystej szkoły powołana przez
dyrektora placówki.
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4. Do etapu finałowego komisja konkursowa kwalifikuje kandydatów z najwyższą liczbą
punktów uzyskanych na etapie eliminacji zgodnie z kryteriami oceniania (załącznik 2).
5. Listy zakwalifikowanych uczestników oraz tematy prac konkursowych z poszczególnych
szkół należy dostarczyć lub przesłać drogą elektroniczną do organizatora, tj. do Zespołu Szkół
Technicznych w Suwałkach, do 2 marca 2018 roku (załącznik 1 – harmonogram).
6. Każda szkoła może kwalifikować do etapu finałowego tylko jeden projekt z poszczególnych
branż określonych w § 4 pkt 3.
7. Uczestnicy etapu finałowego konkursu mają obowiązek dostarczyć pracę konkursową zgodnie
z wymaganiami określonymi w § 4 pkt 3 wraz z dokumentacją w terminie do 13 marca 2018
roku do organizatora, tj. do Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, ul. Sejneńska 35.
8. Finałowy etap konkursu odbywać się będzie 15 marca 2018 roku w Zespole Szkół
Technicznych w Suwałkach, w auli budynku dydaktycznego przy ul. Sejneńskiej 35.
9. Podczas etapu finałowego uczestnicy konkursu są zobowiązani do prezentacji pracy przed
komisją powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.
10. Prace konkursowe etapu finałowego wraz z dokumentacją komisja ocenia zgodnie z
kryteriami określonymi w załączniku 2.
11. Komisja konkursowa ustala listę prac/uczestników nagrodzonych na podstawie punktów
przyznanych przez poszczególnych jej członków.
12. Uczestnicy konkursu prace/projekty/modele/urządzenia wykonują na własny koszt.
13. Termin uroczystego podsumowania konkursu przewidziany jest na dzień 27 marca 2018
roku.
14. Wszelkie informacje o konkursie (regulamin, terminy, informacja o uroczystym
podsumowaniu konkursu) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół
Technicznych w Suwałkach w zakładce „Zawód to klucz do sukcesu”.
15. Spośród zaprezentowanych przez uczestników prac konkursowych komisja wyłoni trzy
najlepsze prace indywidualne bądź zespołowe (I, II i III miejsce).
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych i wyróżnień.
17. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.
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18. Prace konkursowe etapu finałowego organizator przekazuje szkole macierzystej.
19. Uczestnicy prac nagrodzonych mają obowiązek udostępnić swoje projekty do dyspozycji
szkoły macierzystej w celach promocyjnych na okres dwóch lat.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie podanych przez
nich danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą z
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU 2002 nr 101, poz. 926
z późn. zm.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych
osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w konkursie.
3. Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Organizatorzy oraz komisja konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu
naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.

Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu:
mgr inż. Aneta Kuczyńska
e-mail: akuczynska@zst.suwalki.pl

W załączeniu:
1) załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy;
2) załącznik nr 2 – karta oceny projektów;
3) załącznik nr 3 – wymagania dotyczące dokumentacji prac konkursowych;
4) załącznik nr 4 – harmonogram przebiegu konkursu.

