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REGULAMIN 

VIII  REGIONALNEGO  KONKURSU 
 

 WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  
Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY  

ORAZ PRAWA PRACY 
W UJĘCIU PRAKTYCZNYM 

DLA UCZNIÓW 
ODBYWAJACYCH ZAJĘCIA 

W CENTRACH KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  
I USTAWICZNEGO 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
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§1 

 
Cel konkursu 

 

 

Propagowanie wśród uczniów dążenia do zdobywania umiejętności praktycznych oraz 

pozytywnych nawyków z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz znajomości zagadnień prawa 

pracy. 

 

§2  
 

Organizator konkursu 
 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu przy współudziale Okręgowej Inspekcji Pracy  

w Opolu i Opolskiej Izby Gospodarczej. 

 

§3 
 

 Uczestnicy konkursu, regulamin i termin 
 

 

1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych /od II klasy/, odbywający zajęcia praktyczne, pracowniane  

i specjalizacyjne w Centrach Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego województwa opolskiego. 

2. Regulamin konkursu zostanie przesłany do Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 

województwa opolskiego, przez organizatora w terminie do 18.01.2019 r. 

3. Finał konkursu przeprowadzony zostanie w CKP ZPO w Opolu 10 kwietnia 2019 r. /środa/, 
pod nadzorem niezależnej komisji /patrz §5/. 

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci konkursów z poprzednich edycji ( miejsca 1-3 ). 

 

§4  
 

Organizacja oraz przebieg konkursu 
 

 

1. Etap I - wybór kandydatów jest przeprowadzany w poszczególnych Centrach 

 

a) poszczególne Centra, według własnych zasad wyłonią i przygotują uczestników konkursu  

/po 1 osobie z określonego profilu kształcenia/, 
b) kandydaci do konkursu powinni być wyłonieni z kierunków kształcenia o profilu:  

- mechanicznym , 

- mechanicznym o specj. pojazdy samochodowe, 

- elektrycznym /elektronicznym, mechatronicznym/, 

- budowlanym, 

c)   Centra zgłoszą kandydatów do konkursu w poszczególnych branżach/profilach, do ZPO w 

Opolu, w terminie do 05.04.2019 r. /piątek/ do godziny 15.00 /zgłoszenie listowne, 

faxem lub na adres e-mail ZPO/. 

 

2. Etap II -  przygotowania kandydatów jest przeprowadzany w poszczególnych Centrach 

 

a) kandydaci do konkursu powinni być przygotowani w poszczególnych Centrach w zakresie 

technicznego bezpieczeństwa pracy oraz wybranych zagadnień z prawa pracy, 

b) przygotowanie kandydatów może być wsparte prezentacją  tematyki bhp, przeprowadzoną 

przez inspektorów OIP w Opolu, 
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c) terminy prezentacji należy indywidualnie uzgodnić z OIP w Opolu, 

d) w prezentacji w celu poszerzenia wiedzy z zakresu bhp, mogą uczestniczyć oprócz 

kandydatów, inni uczniowie odbywający zajęcia w danym dniu w Centrum, 

 

3. Etap finałowy - rozstrzygnięcie konkursu –  w CKP ZPO w Opolu 10.04.2019 r.  w godzinach 

od 08.30  do ok. 14:00 
 

a) test sprawdzający wiedzę w poszczególnych branżach /25 pytań testowych z zakresu 

technicznego bezpieczeństwa pracy oraz wybranych elementów z  prawa pracy  /łączny 

czas - 30 minut/, 

b) maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania z rozwiązania testu – 25, 

c) ocena uczestników w scenkach sytuacyjnych w poszczególnych branżach, opracowanych 

przez organizatora – czas trwania scenki ok. 15 minut, każdy uczestnik bierze udział w 

scence adekwatnej do reprezentowanej branży, 

d) każdy uczestnik odpowiednio do reprezentowanej branży losuje numer scenki, w której 

zobowiązany jest uczestniczyć, 

e) scenka polegać będzie na praktycznym przygotowaniu stanowiska pracy do wykonania  

konkretnego zadania, określonego w temacie scenki z uwzględnieniem obowiązujących w 

tym zakresie zasad i przepisów bhp,  p.poż. oraz ochrony środowiska, 

f) ocena uczestników poszczególnych scenek odnotowywana będzie przez członka Komisji 

w kartach obserwacji / maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w każdej 

scence - 25/, 
g) o klasyfikacji uczestnika zadecyduje łączna ilość uzyskanych punktów /test plus ocena 

scenki/, 

h) w przypadku jednakowej ilości punktów /z testu i scenki/, wśród uczestników 

przeprowadzona zostanie dogrywka, 

i) dogrywka polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na dodatkowe pytania postawione 

przez Komisję konkursową,  

j) każdy uczestnik dogrywki będzie zobowiązany udzielić odpowiedzi na tę samą ilość 

pytań, 

k) o końcowej klasyfikacji, bez względu na branżę /I, II i III oraz kolejne miejsca/, 

decydować będzie łączna ilość uzyskanych punktów, z uwzględnieniem ewentualnej 

dogrywki,  

 

Uwaga:  
 

W celu zapewnienia maksymalnej sprawności przebiegu finału konkursu, test 

sprawdzający wiedzę teoretyczną przeprowadzony będzie w godzinach 9.00 – 9.30. 

 

Po teście uczestnicy konkursu przystąpią do realizowania zadania praktycznego /scenki 

sytuacyjne/, równolegle w poszczególnych branżach. 

 

Uczestnika scenki praktycznej w danej branży oceniać będzie jedna osoba z Komisji 

konkursowej. 

 

Nadzór na przeprowadzeniem testu wiedzy teoretycznej sprawować będzie osoba 

reprezentująca organizatora konkursu. 

 

4. Podsumowanie oraz przedstawienie laureatów konkursu, wręczenie nagród odbędzie się w 
Opolu, w siedzibie organizatora konkursu, w dniu finału konkursu /10.04.2019 r./. 
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§5 
 

Komisja konkursowa 
 

1. W skład Komisji wchodzą: 
 

a) przedstawiciel OIP -  przewodniczący komisji, 

b) przedstawiciel OIG - członek komisji /reprezentant pracodawców/, 

c) przedstawiciel ZPO - członek komisji /specjalista ds. bhp/ 

d) przedstawiciel ZPO - sekretarz komisji 

 

§6  
 

Nagrody 
 

1. Laureaci od 1-go do 3-go miejsca z największą ilością punktów niezależnie od branży 

otrzymują nagrody rzeczowe . 

2. Laureaci od 1-go do 3-go miejsca  konkursu dodatkowo otrzymują pamiątkowe dyplomy  

i wyróżnienia umiejętności. 

3. Zdobywcy pozostałych miejsc uhonorowani są drobnymi upominkami. 

4. Fundatorami nagród są: Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu, Opolska Izba Gospodarcza oraz 

ZPO w Opolu. 

 
§7 

  
Postanowienia końcowe 

 
1. Uczestnicy  w dniu rozstrzygnięcia konkursu powinni zgłosić się do CKP Opole z opiekunem – 

przedstawicielem danego Centrum, posiadając stosowną odzież roboczą, obuwie robocze. 

2. Uczestnicy konkursu oraz członkowie Komisji konkursowej identyfikowani będą za pomocą 

identyfikatorów /identyfikatory przygotowane zostaną przez organizatora konkursu/. 

3. Przewodniczący Komisji konkursowej ogłasza wyniki konkursu, ogłoszone wyniki nie podlegają 

odwołaniom. 

4. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu, który wraz z załącznikami 

/zestawy pytań testowych, karty obserwacji scenek, karty zbiorcze obserwacji/ pozostaje w 

dokumentacji konkursowej, w siedzibie organizatora konkursu. 

5. W czasie rozstrzygnięcia konkursu oraz uroczystego wręczenia nagród, firmy sponsorujące 

wystawią swoje materiały reklamowe. 

6. Sponsorzy konkursu oraz firmy zainteresowane dobrym przygotowaniem młodzieży w zakresie 

kultury BHP, zostaną wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami. 

7. Organizator i uczestnicy konkursu, będą promować konkurs i kulturę BHP na stronach 

internetowych swoich jednostek. 

8. Przy wątpliwościach co do stosowania regulaminu, prosi się o kontakt z przedstawicielem 

organizatora  - Marianem Dobrowolskim /tel.  77/ 4231675 w. 33 lub 606  956  478/ 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………. 

         /Organizator konkursu/ 


