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Regulamin Konkursu wiedzy technicznej
Technika użytkowa w szkole i w domu
dla uczniów szkół gimnazjalnych w Toruniu
w 2015 roku
§1
1. Organizatorem konkursu jest Rada Toruńska FSNT NOT
2. Konkurs jest realizowany na terenie m. Toruń
3. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów działających na terenie m. Torunia,
4. Konkurs jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń
§2
Celem tego konkursu jest popularyzacja podstawowych zagadnień z praktycznej wiedzy
o technice użytkowej, o zasadach działania urządzeń technicznych oraz i
podstawowych wiadomości o przedsiębiorstwach przemysłowych prowadzących
działalność w regionie toruńskim .
§3
1. Konkurs będzie prowadzony w konkurencji indywidualnej i drużynowej.
2. Konkurs jest wieloetapowy:
- eliminacje szkolne - na podstawie indywidualnych wyników uczniów mają
wyłonić reprezentacje szkoły
- półfinały - eliminacje międzyszkolne- na podstawie wyników uzyskanych przez
poszczególnych uczestników mają wyłonić 5 najlepszych zespołów szkolnych
oraz grupę 6 najlepszych uczniów do indywidualnej rozgrywki finałowej
- finały indywidualne i drużynowe
§4
1. Przystąpienie do konkursu potwierdza Dyrektor Szkoły przesyłając zgłoszenie w trybie uzgodnionym z Komisją – doręczenie, przesyłka pocztowa, pocztą elektroniczną
w terminie podanym przez Komisję
2. Zgłoszenie imiennego składu drużyny reprezentującej szkołę składającej się z 5
uczniów następuje po przeprowadzeniu eliminacji szkolnej w terminie podanym przez
Komisję
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Eliminacje szkolne
§5
1. Eliminacje szkolne odbywają się na terenie szkoły w terminach uzgodnionych z
organi-zatorami konkursu nie później niż do 26 czerwca 2015 r.
2. W eliminacji szkolnej biorą udział uczniowie gimnazjum klas I i II
3. Eliminacje szkolne są dwuetapowe i odbywają się w formie pisemnej
4. Pytania konkursowe przygotowuje Komisja Konkursowa FSNT NOT
5. Czas pracy uczniów zaczyna się liczyć od chwili otrzymania przez nich arkusza z
zada-niami i trwa 45 min
6. Ocenę prac konkursowych dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa
7. Wyłonienia reprezentacji szkoły (5 osób) na podstawie uzyskanych wyników
dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa

§6

1. Eliminacje szkolnej organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa
2. Szkolną Komisje Konkursową powołuje Dyrektor Szkoły - 3 osoby
3. Zadania Szkolnej |Komisji Konkursowej
- przed przeprowadzeniem eliminacji omówienie z uczniami regulaminu konkursu
oraz przedstawienie zakres tematycznego i dostępnych źródeł informacji
- odebranie w wyznaczonym terminie i zdeponowanie przygotowanych przez
Komisję Konkursową FSNT NOT zadań konkursowych
- skopiowanie odpowiedniej ilości egzemplarzy kart z zadaniami konkursowymi
- przeprowadzenie eliminacji szkolnej
- dokonanie oceny wyników prac konkursowych uczniów
- wyłonienie reprezentacji szkoły
- sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji szkolnej i dostarczenie go do organizatorów konkursu.
- ogłoszenie wyników eliminacji szkolnej
4. Zadania Dyrektora Szkoły
- przechowanie prac uczniów etapu szkolnego do 31.12.2015
- przekazanie Komisji konkursowej FSNT NOT:
o protokołu z przebiegu eliminacji szkolnej
o składu reprezentacji szkoły
o oświadczeń ich rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z przebiegiem konkursu
o prac konkursowych uczniów – reprezentantów szkoły
Półfinały - eliminacje międzyszkolne

§7

1. Półfinały - eliminacje międzyszkolne - odbędą się we w październiku 2015 r. w
terminie ogłoszonym przez organizatora konkursu
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2.
3.
4.
5.
6.

W eliminacji międzyszkolnej biorą udział 5 osobowe zespoły – reprezentacje szkół
Eliminacje międzyszkolne odbywają się w formie pisemnej
Pytania konkursowe przygotowuje Komisja Konkursowa FSNT NOT
Wszyscy uczniowie odpowiadają na te same pytania
Każdy uczeń odpowiada na pytania indywidualnie - na rezultat drużyny składa się
suma 3 najlepszych wyników indywidualnych uzyskanych przez członków drużyny,
7. Czas pracy uczniów zaczyna się liczyć od chwili otrzymania przez nich arkusza z
zadaniami i trwa 60 min
8. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa FSNT NOT
9. Do rozgrywki finałowej przechodzi:
- 5 drużyn , które uzyskały najlepsze wyniki
- 6 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki indywidualnie
11. W razie uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn ( uczniów) co
powodowałoby przekroczenie ustalonej regulaminem ilości finalistów decyduje kryterium
czasowe – kolejność oddania pracy

§8
1. półfinały -eliminacje międzyszkolne organizuje i przeprowadza Komisja Konkursowa
FSNT NOT
2. Komisję Konkursową FSNT NOT powołuje Rada Toruńska FSNT NOT
3. Zadania |Komisji Konkursowej FSNT NOT
- przygotowanie zestawu zadań na półfinały - eliminacje międzyszkolne
- skopiowanie odpowiedniej ilości egzemplarzy kart zadań konkursowych
- przeprowadzenie półfinałów - eliminacji międzyszkolnej
- dokonanie oceny wyników prac konkursowych uczniów
- na podstawie uzyskanych wyników ustalenie uczestników finałowej rozgrywki
indywidualnej oraz drużynowej:
- sporządzenie protokołu z przebiegu eliminacji międzyszkolnej
- ogłoszenie wyników eliminacji międzyszkolnej szkolnej
- zapewnienie przechowania prac uczniów etapu międzyszkolnego do 31.12.2014 r.
Rozgrywki finałowe
§9
1. Finały konkursu odbędą się w październiku 2015 r. się w tym samym dniu co
rozgrywka półfinałowa
2. Przed rozpoczęciem rozgrywki finałowej opiekun drużyny zgłasza 3 osobowy skład
drużyny wyłoniony z pięcioosobowej reprezentacji
3. Zadania finałowe mogą być w formie ustnej lub pisemnej
4. Pytania konkursowe przygotowuje Komisja Konkursowa FSNT NOT
5. Decyzje Komisji konkursowej FSNT NOT są ostateczne
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§ 10
1. Rozgrywki finałowe przeprowadza Komisja Konkursowa FSNT NOT
2. Zadania |Komisji Konkursowej FSNT NOT
- przygotowanie zestawu zadań na finały
- przeprowadzenie rozgrywki finałowej
- dokonanie oceny wyników prac konkursowych uczniów
- w razie potrzeby przeprowadzenie dogrywki
- na podstawie uzyskanych wyników ustalenie klasyfikacji uczestników finałowej
rozgrywki indywidualnej oraz drużynowej:
- sporządzenie protokołu z przebiegu rozgrywki finałowej
- ogłoszenie wyników rozgrywki finałowej
- przekazanie wyników konkursu do szkół

§ 11
konkurencja indywidualna
1. każdy uczeń odpowiada indywidualnie
2. oceny odpowiedzi konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa FSNT NOT
przyznając odpowiednią ilość punktów
3. na rezultat uzyskany przez ucznia w finale składa suma punktów uzyskanych z
poszczególnych zadań
- na podstawie uzyskanych rezultatów Komisja Konkursowa FSNT NOT ustala
kolejność miejsc uzyskanych przez poszczególnych uczniów
4. w razie uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczniów Komisja
konkursowa FSNT NOT może podjąć decyzję o przyznaniu miejsc równorzędnych
lub zarządzić dogrywkę.
5. Uczestnicy rozgrywki finałowej otrzymują zaświadczenia, dyplomy i nagrody
rzeczowe
6.
§ 12
Rozgrywka drużynowa
1. każda drużyna odpowiada na wylosowane pytania :
- indywidualne - odpowiedzi udziela dany członek drużyny
- zespołowe - odpowiedzi na pytania przygotowywane są zespołowo,
a odpowiedzi udziela wskazany przez kapitana członek drużyny
2. oceny odpowiedzi konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa FSNT NOT
przyznając odpowiednią ilość punktów
3. na wynik uzyskany przez drużynę w finale składa suma punktów uzyskanych z
poszczególnych zadań , które otrzymała drużyna
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4. Komisja Konkursowa FSNT NOT na podstawie uzyskanych rezultatów ustala
kolejność miejsc uzyskanych przez poszczególne drużyny
5. w razie uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyny Komisja
Konkursowa FSNT NOT może podjąć decyzję o przyznaniu miejsc - równorzędnych
lub zarządzić dogrywkę.
6. Uczestnicy rozgrywki finałowej otrzymują zaświadczenia, dyplomy i nagrody
rzeczowe

Przewodniczący
Komisji Konkursowej
Toruń, 14 marca 2015 r.

Stefan Oborski

TECHNIKA I PRZEMYSŁ REGIONU TORUŃSKIEGO
Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń

