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§1 
Cel konkursu 

Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach występujących 
w budownictwie. 
 
 
 

§2  
Organizator konkursu 

Organizatorami konkursu są Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, ul. Pszczelna 7,      
71-663 Szczecin oraz Klaster Budowlany przy Północnej Izbie Gospodarczej, al. Wojska 
Polskiego 164, 71-335 Szczecin. 
 
 
 

§3 
Uczestnicy, warunki, terminy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie techników zawodowych i zasadniczych szkół 
zawodowych/branżowych szkół I stopnia kształceni w zawodach budowlanych. 

2. Konkurs przeprowadzany jest oddzielnie dla: 
a) uczniów techników zawodowych,  
b) uczniów zasadniczych szkół zawodowych/branżowych szkół I stopnia. 

3. Konkurs obejmuje dwa etapy: 
a) I etap szkolny, 
b) II etap wojewódzki. 

4. Ustala się czas trwania etapu szkolnego na okres do 31.10.2017 r. 
5. Etap wojewódzki odbędzie się w dniu 30.11.2017 r. 

 
 

§4  
Organizacja oraz przebieg konkursu 

1. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest dostarczenie formularza 
zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu) do dnia 22.09.2017 r.           
do godziny 15.00 na adres OIP w Szczecinie ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin,               
przesłanie faksem na nr 91 431 19 32 lub pocztą elektroniczną na adres: 
promocja@szczecin.pip.gov.pl. 

2. Pierwszy etap szkoły przeprowadzają we własnym zakresie i wyłaniają maksymalnie             
3 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia i 3 uczniów 
technikum do etapu wojewódzkiego.  

3. Zgłoszenie uczniów do etapu wojewódzkiego następuje poprzez dostarczenie protokołu  
z etapu szkolnego (załącznik nr 2 do regulaminu) w terminie do 31.10.2016 r. do godziny 
15.00 na adres OIP w Szczecinie ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin, przesłanie faksem 
na nr 91 431 19 32 lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@szczecin.pip.gov.pl. 

4. Etap wojewódzki składa się z dwóch części i odbędzie się w Zespole Szkół Budowlanych 
im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie przy ul. Unisławy 32/33. 
a) W części pierwszej uczniowie rozwiązują testy z pytaniami pisemnymi odrębnymi dla 

zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia i dla technikum. Uczniowie, 
którzy uzyskają najlepsze wyniki wezmą udział w części drugiej.  

b) Część druga polega na praktycznym wykorzystaniu przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy na zorganizowanych stanowiskach pracy. 

5. Podsumowanie, przedstawienie laureatów konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 
w dniu etapu wojewódzkiego po jego zakończeniu. 

 
 



 3 

§5 
Kryteria oceny wiedzy uczniów (etap wojewódzki) 

1. Zestawy testowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych/branżowych szkół                       
I stopnia i techników zawierają po 20 pytań jednokrotnego wyboru, w tym 5 pytań                    
o podwyższonym poziomie trudności. 

2. Przewidywany czas na rozwiązanie testów wynosi około jednej godziny. 
3. Punkty przyznaje się za wskazanie w teście prawidłowej odpowiedzi.  
4. Właściwie zaznaczona odpowiedź odpowiada jednemu punktowi. 
5. Część druga jest wspólna dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych/branżowych 

szkół I stopnia i techników. 
6. W części drugiej uczniowie losują jedno zadanie, za które mogą otrzymać maksymalnie 

9 punktów. 
7. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów 

(suma punktów z części pierwszej i drugiej konkursu).  
8. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje większa liczba 

punktów uzyskana z pytań o podwyższonym poziomie trudności. 
9. W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia laureatów Komisja Konkursowa 

przeprowadza dogrywkę. 
10. Komisja Konkursowa podejmuje ostateczną decyzję wskazując laureatów odrębnie 

wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych/branżowych szkół I stopnia i techników. 
 

§6 
Komisje konkursowe 

1. Szkolna Komisja Konkursowa ustalana jest w sposób przyjęty w danej szkole. 
2. Skład Komisji Konkursowej na etapie wojewódzkim ustalają organizatorzy konkursu. 
 

§7  
Nagrody 

1. Laureaci etapu wojewódzkiego od 1-go do 3-go miejsca otrzymują nagrody rzeczowe. 
2. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymują upominki oraz pamiątkowe 

dyplomy. 
3. Trzy zespoły szkół, których uczniowie uzyskają najwyższe wyniki otrzymają nagrody 

rzeczowe. Zwycięskie zespoły szkół wyłaniane są na podstawie sumowania wyników 2 
najlepszych uczniów (suma punktów za część teoretyczną i praktyczną ucznia szkoły 
zawodowej oraz suma punktów za część teoretyczną i praktyczną ucznia technikum). 
Jeśli uczeń nie zakwalifikował się do części praktycznej za tą część otrzymuje 0 pkt. 

4. Fundatorami nagród rzeczowych są: Klaster Budowlany przy Północnej Izbie 
Gospodarczej i Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. 

 
§8  

Postanowienia końcowe 
1. Wyniki konkursu ogłasza przewodniczący Komisji.  
2. Wszystkie decyzje Komisji Konkursowej, w tym dotyczące laureatów konkursu są 

ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
3. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu, który pozostaje 

w dokumentacji konkursowej, w siedzibie OIP w Szczecinie. 
4. Opiekę nad uczniami podczas etapu wojewódzkiego sprawują szkoły biorące udział 

w konkursie.  
5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której 

decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
6. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody 

uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 
organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami oraz z 2011r. Nr 230, poz. 1371) 
w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu.   
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Załącznik nr 1  

 
………………………………………………   

      (pieczątka szkoły)      
 

 

Formularz zgłoszeniowy 

do konkursu  

„Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie” 

 

 

 

 
NAZWA   

ZASADNICZEJ 
SZKOŁY 

ZAWODOWEJ/ 
BRANŻOWEJ               

SZKOŁY I STOPNIA 
 

 
 
 
 

 
NAZWA  

TECHNIKUM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………                             …..……………………………… 
       (miejscowość, data)           (podpis dyrektora i pieczątka) 
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Załącznik nr 2  
PROTOKÓŁ 

 
Z konkursu „Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy w budownictwie” 
przeprowadzonego  w dniu ……………………… w ……………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………….…….…..…….………
…………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa szkoły) 

Do konkursu przystąpiło: 

- ……… uczniów z ……………………………………………………………….………………….. 

(nazwa zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia) 
 

- ……… uczniów z ………………………………………………...…………………………… 
(nazwa technikum) 

 

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 
ustaliła, że: 
 
1) z zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia do wojewódzkiego etapu 

konkursu zakwalifikowali się: 
 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

 
 
2) z technikum do wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifikowali się: 
 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

 
 

 

 
 

…………………, dnia …………………. 
 
 
Szkolna Komisja Konkursowa:                                            
………………………………………….... 

………………………………………….... 

…………………………………………....        


