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Regulamin 
Konkurs mi ędzyszkolny „TOP Mechanik-Operator” 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Konkurs „TOP Mechanik-Operator” organizowany jest przez Fundację ALAE – Skrzydła 

Rozwoju mającą swoją siedzibę w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 38 Hala C. 

2. Realizatorami Konkursu są:  

a. Fundacja ALAE – Skrzydła Rozwoju  

Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38 Hala C  

b. Zespół Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera 

ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych. 

II. Cel Konkursu 
§ 2 

Celem Konkursu jest: 
1) Podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodach 

technik mechanik – kwalifikacja M.19 oraz operator obrabiarek skrawających; 

2) Podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w zakresie obróbki skrawaniem; 

3) Rozwijanie zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, w którym się kształcą; 

4) Wymiana doświadczeń między uczniami, kształcącym się w tym samym zawodzie; 

5) Kształtowanie u uczniów postaw kreatywnych. 

III. Uczestnicy Konkursu 
§ 3 

Konkurs jest adresowany do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, technikum 
i zasadniczej szkoły zawodowej, kształcących się w zawodach: technik mechanik - M.19 i operator 
obrabiarek skrawających. 

§ 4 

1. Konkurs organizowany jest oddzielnie dla każdego typu szkół: 

1.1 dla technikum: 

a) klasa I – poziom T1 

b) klasy II – IV – poziom T2 

1.2 dla zasadniczej szkoły zawodowej 

a) klasa I – poziom Z1 

b) klasy II – III – poziom Z2. 

2. Szkoła do Finału Konkursu wyłania w etapie szkolnym po jednej drużynie składającej się  

z dwóch uczniów reprezentujących dany typ szkoły (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) 

na danym poziomie kształcenia (T1, T2, Z1, Z2). 

3. Szkoła nie musi być reprezentowana przez każdy typ szkoły i na każdym poziomie kształcenia. 

4. Każdą Drużyną uczniów, podczas Finału Konkursu opiekuje się jeden nauczyciel ze szkoły. 

5. Dopuszcza się, aby dwoma Drużynami uczniów, opiekował się jeden nauczyciel z danego 

zespołu szkół. 
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IV. Przebieg konkursu 
§ 5 

Konkurs składa się z dwóch Etapów: Szkolnego i Finału Konkursu. 

§ 6 

W konkursie udział biorą szkoły, które do dnia 25.02.2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) 
prześlą na adres Realizatora Konkursu: Zespół Szkół Nr 5, ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych 
z dopiskiem „TOP Mechanik-Operator” wypełnioną Kartę Zgłoszeniową Szkoły do udziału w Konkursie, 
która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 
 

§ 7 

1. Za etap Szkolny Konkursu odpowiada szkoła. 

2. Szkoła wyłania 2-osobową Drużynę do Finału Konkursu. Szkoła zgłasza Drużynę/y do Finału 

Konkursu przesyłając na adres realizatora Konkursu: Zespół Szkół Nr 5, ul. Ogrodowa 2a, 58-306 

z dopiskiem „TOP Mechanik-Operator” Kartę Zgłoszenia Drużyn/y (załącznik nr 2 do Regulaminu) 

do dnia 11.03.2016 r. 

3. Finał Konkursu odbędzie się: 

1.1 dla technikum 5.04.2016 r.: 

a) poziom T1 – Fundacja ALAE-Skrzydła rozwoju 

b) poziom T2 – Zespół Szkół Nr 5 

1.2 dla zasadniczej szkoły zawodowe 5.04.2016 r: 

a) poziom Z1 – Fundacja ALAE-Skrzydła Rozwoju 

b) poziom Z2 – Zespół Szkół Nr 5.  

4. Uczniowie wchodzący w skład Drużyn, które uzyskają I, II i III miejsce, spośród Drużyn w każdym 

z dwóch typów szkół i poziomów zawodów otrzymają tytuł „ TOP Mechanik”/”TOP Operator 

obrabiarek skrawających” oraz nagrody rzeczowe. 

5. Fundatorem nagród jest Fundacja ALAE-Skrzydła Rozwoju. 

6. Drużyny, które nie zajmą I, II lub III miejsca otrzymają dyplomy uczestnictwa w Finale Konkursu. 

7. Zmagania Drużyn oceniać będzie 3-osobowe Jury Finału Konkursu w danym typie szkoły i na 

danym poziomie powołanie przez Realizatora Konkursu. 

8. Jury będzie składało się z podmiotów niezależnych od szkoły. 

V. Zasady Konkursu 
§ 8 

1. W Etapie Szkolnym biorą udział uczniowie zgodnie ze wskazanym typem szkoły i poziomem, 

w którym się kształcą, o których mowa w § 3. 

2. Realizator Konkursu nie dopuszcza możliwości udziału w Konkursie Drużyn liczących mniej niż 

dwóch uczniów. 

3. Nauczyciel – opiekun, sprawuje nadzór pedagogiczny nad Drużyną, ale nie wykonuje żadnych 

czynności konkursowych. 

§ 9 

1. Podczas Finału Konkursu wszystkie Drużyny uczniów z danego typu szkoły i poziomu wykonują 

jedno, to samo zadanie konkursowe. 
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2. Ze względu na praktyczno-wykonawczy charakter Finału Konkursu, zadanie ma charakter 

wyłącznie praktyczny. 

3. Wszyscy uczniowie stanowiący Drużynę wykonują wspólnie zadanie praktyczne. 

4. Za wykonanie zadania, oceniana jest cała Drużyna, a nie poszczególni uczniowie. 

5. Wszystkie Drużyny z danego typu i poziomu szkoły wykonują zadanie w tym samym czasie lub 

w turach, w zależności od liczby zgłoszonych Drużyn i możliwości organizacyjnych Realizatora 

Konkursu. 

6. Realizator Konkursu nie dopuszcza możliwości udziału w Finale Konkursu, Drużyny uczniów, która 

chciałby przystąpić do Konkursu po czasie odpowiednio dla niej ustalonym. 

7. Jeśli będzie potrzeba podziału drużyn na tury, to wówczas Realizator dokona losowania grup.  

8. Realizator powiadomi opiekuna drużyny o wyniku losowania w terminie do 01.04.2016 r. 

9. Finał Konkursu w danym typie szkół i na danym poziomie trwa: 

T1 – 120 minut 

T2 – 120 minut 

Z1 – 180 minut 

Z2 – 180 minut. 

§ 10 

1. Uczniowie wchodzący w skład danej drużyny powinni posiadać przy sobie do okazania Jury 

Konkursu dokument ze zdjęciem, umożliwiający dokonanie potwierdzenia ich tożsamości. 

2. Jeżeli chociaż jeden uczeń wchodzący w skład danej Drużyny nie dopełni obowiązku okazania 

dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości, to wówczas będzie wymagane 

oświadczenie opiekuna Drużyny. 

3. Członkowie Drużyn Z1, Z2, biorący udział w Finale Konkursu są zobowiązani posiadać strój 

roboczy (ubranie, buty, nakrycie głowy).  

4. Jeżeli chociaż jeden uczeń wchodzący w skład Drużyny Z1, Z2 nie dopełni obowiązku posiadania 

wymaganego stroju, to cała drużyna nie dostanie dopuszczona do udziału w Finale Konkursu. 

 

§ 11 

1. Realizator Finału Konkursu zapewnia wszystkim Drużynom uczniów porównywalne stanowiska 

pod względem wyposażenia. 

2. Realizator Finału Konkursu zapewnia Drużynom uczniów takie same oraz w takiej samej ilości 

surowce do wykonania zadania. 

3. Drużyny podczas wykonywania zadania konkursowego nie mogą korzystać ze swoich zasobów 

sprzętowych, materiałów itp. 

§ 12 

1. Drużyny biorące udział w Finale Konkursu zobowiązane są zgłosić się 30 min. Przed rozpoczęciem 

do odprawy. 

2. W czasie odprawy, Członkowie Jury omówią: 

- obowiązujące podczas Konkursu przepisy i zasady bhp 
- zasady Finału Konkursowego (załącznik nr 3). 

3. Podczas odprawy nastąpi losowanie stanowisk pracy. 
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§ 13 

1. Zadanie wykonywane przez Drużyny ocenia powołane przez Realizatora Konkursu Jury. 

2. Prace Jury na każdym etapie są protokołowane. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej Gali w dniu 13.04.2016 r. 

o godzinie 1100 w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu. 

4. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

§ 14 

1. Udział danej Drużyny uczniów w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie 

wizerunku do celów promocyjnych przez organizatora i realizatora Konkursu. Każdy 

z uczestników Konkursu podpisuje stosowne oświadczenie (załącznik nr 4). 

2. Koszty dojazdu Drużyn i nauczycieli – opiekunów ponosi szkoła, którą reprezentują dani 

uczniowie i opiekunowie. 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 1 

 

 

Karta zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie „TOP Mechanik-Operator” 

 

 

Nazwa szkoły: 

 

Adres: 

 

Numer telefonu i adres e-mail: 

 

Szkoła zgłasza udział
1
: 

 

LP. Typ szkoły Poziom kształcenia Proszę zaznaczyć X  

w wybranych 

polach 

1.  Technikum 

 

Kl. I – poziom T1  

2. Technikum Kl. II – IV – poziom T2 

 

 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kl. I – poziom Z1 

 

 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kl. II – III – poziom Z2 

 

 

 

 

 

                                                                                          …………………………………………………
…….. 

      Pieczątka szkoły i podpis dyrektora 

                                                           
1
 Proszę zaznaczyć wybrane pola. 
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Załącznik nr 2 
 

Karta zgłoszenia drużyny/yn do Finału Konkursu „TOP Mechanik-Operator” 
 

Nazwa szkoły: 

 

Adres: 

 

Numer telefonu i adres e-mail: 

 

Szkoła zgłasza udział
2
: 

 

Lp. Typ szkoły  

i poziom 

Imiona i nazwiska uczniów 

(drużyny)
3
 

Imię i nazwisko 

opiekuna drużyny
4
 

Telefon i e-mail 

opiekuna drużyny 

1.   
1. Technikum – T1 

2.  

 

 
1.   

2. Technikum – T2 
2.  

 

 
1.   

3. ZSZ – Z1 
2.  

 

 
1.   

4. ZSZ – Z2 
2.  

 

 
 
 
 

………………………………………………………. 
Pieczątka szkoły i podpis dyrektora 

 
 

                                                           
2
 Proszę uzupełnić wybrane pola. 

3
 Proszę wpisać drukowanymi literami imiona i nazwiska uczniów. 

4
 Proszę wpisać drukowanymi literami imiona i nazwiska opiekunów drużyn. 
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Załącznik nr 3 
 

Zasady przebiegu Finału konkursu „TOP Mechanik-Operator” 
 

1. Podczas Finału Konkursu wszystkie Drużyny uczniów z danego typu szkoły i poziomu wykonują 

jedno takie samo zadanie konkursowe. 

2. Ze względu na praktyczno-wykonawczy charakter Finału Konkursu, zadanie ma charakter 

wyłącznie praktyczny. 

3. Uczniowie stanowiący Drużynę, wykonują wspólnie 1 zadanie praktyczne. 

4. Jury do oceny zadań wykonywanych przez drużyny stosuje opracowane kryteria oceniania. 

5. Jury oceniające wykonanie zadania w Technikum na poziomie T1 i T2 ocenia efekty wykonanego 

zadania po zakończeniu pracy przez Drużyny. 

6. Jury oceniające wykonanie zadania w ZSZ na poziomie Z1 i Z2 ocenia zarówno przebieg czynności 

wykonywanych przez Drużynę w trakcie pracy jak i efekt wykonanej pracy po zakończonej 

prezentacji przez Drużynę. 

7. Ilość punktów przyznanych drużynie jest obliczana według zależności , 

gdzie J1,J2,J3 – ilość punktów przyznana drużynie przez poszczególnych jurorów. 

8. Jury podsumowuje ilość punktów zdobytych przez Drużyny wypełniając protokół, ustalając 

kolejność miejsc zajętych przez Drużyny. 

9. W trakcie wykonywania zadań członkowie Jury czuwają nad stosowaniem przez uczestników 

konkursu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

10. W sytuacji, gdy wykonywane czynności przez jednego z członków Drużyny naruszałyby przepisy 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obowiązujące na danym stanowisku pracy członek Jury ma prawo 

przerwać wykonywanie takich czynności.  
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Załącznik nr 4 
 
 
 

Oświadczenie5 
 

 Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku do celów promocyjnych konkursu „TOP 

Mechanik – Operator” przez organizatora i realizatora Konkursu: Fundację ALAE-Skrzydła 

Rozwoju i Zespół Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu. 

 

 
………………………………….. 

Podpis ucznia/prawnego opiekuna 

 

                                                           
5
 W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

 


