
 
 
 

 
 

Regulamin 
 Konkursu dla uczniów             

Szkół Branżowych I stopnia 
"Młody Mistrz Zawodu" 

 
 branża budowlana 
 branża samochodowa 
 branża elektryczna 
 branża mechaniczna 

 
 
 

 
 



§1 
Cele i zakres tematyczny konkursu 

 
1.1.  Celem konkursu jest: 

 stworzenie młodzieży szkolnej województwa opolskiego możliwości zaprezentowa-
nia swoich umiejętności praktycznych zdobytych podczas nauki zawodu, 

 stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, 
 integracja środowiska zawodowego oraz wymiana doświadczeń między uczniami  

i nauczycielami poszczególnych placówek oświatowych, 
 promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac, 
 rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną 

oraz umiejętności praktycznych, 
 kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i doskonalenia 

umiejętności praktycznych, 
 przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej, 
 zdobywanie umiejętności zawodowych w ramach współzawodnictwa ”fair play”. 
 

1.2. Tematyka konkursu obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakre-
su: 
 podstaw programowych kształcenia w branżach mechanicznych, budowlanych, sa-

mochodowych oraz elektrycznych, 
 specjalistycznych zagadnień związanych z technologią w/w branżach. 

 
 

§2 
Organizator konkursu i komisja konkursowa 

 
2.1. Organizatorem Konkursu „Młody Mistrz Zawodu” jest Centrum Kształcenia Praktycz-

nego w Opolu z siedzibą przy ul. Torowej 7 oraz Opolska Izba Gospodarcza i Opolska 
Izba Rzemieślnicza 

2.2. Organizator może zaprosić do przedsięwzięcia patronów, patronów medialnych i inter-
netowych oraz sponsorów. 

 
2.3. Organizator tworzy komisje konkursowe dla każdej z branż składającą się z przewodni-

czącego i dwóch członków. Przewodniczącymi są nauczyciele praktycznej nauki zawo-
du z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, prowadzący zajęcia praktyczne w ob-
szarze w/w branż, członkami przedstawiciele rzemiosła oraz OIG. 

 
2.4. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który jest bezpośrednio odpowiedzialny przed 

dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. 
 
 

§3 
Uczestnicy 

 
3.1.  Uczestnikami konkursu są uczniowie Szkół Branżowych I stopnia województwa opol-

skiego, które prowadzą kształcenie zawodowe w zawodach branży mechanicznej, bu-
dowlanej, samochodowej oraz elektrycznej, zgodnie z podstawą programową. 

 
3.2.  Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i indywidualne. Uczniowie zgłaszają chęć u-

działu w konkursie nauczycielowi, zwanemu dalej opiekunem. 
 
 



3.3. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy powinni dysponować aktualną legitymacją szkolną. Po-
nadto uczestnicy powinni mieć własne ubranie i obuwie robocze. Środki ochrony indy-
widualnej takie jak rękawice robocze, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, nako-
lanniki itp. zapewnia organizator konkursu. 

 
3.4.  Uczestnik zostaje zakwalifikowany do konkursu poprzez nadesłanie karty zgłoszenio-

wej (załącznik 1) oraz w przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenia (załącz-
nik 2) do organizatora konkursu pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie nieprzekra-
czającym dwa tygodnie przed datą odbycia się konkursu. Dane adresowe zamieszczono 
w §6 pkt. 6.5. 

 
3.5.  Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz 

zobowiązanie do jego przestrzegania. 
 
 

§4 
Zasady i tryb przeprowadzania konkursu 

 
4.1. Konkurs obejmuje wiedzę z zagadnień związanych z posługiwaniem się dokumentacją 

techniczną, technologią robót, organizacją robót, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
umiejętności praktyczne w obszarze określonej branży. 

 
4.2. Konkurs składa się z dwóch etapów .Etap I trwa 45 minut, składa się z 30 pytań testo-

wych oraz jednego zadania otwartego. Do etapu drugiego zostanie zakwalifikowanych 6 
uczniów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów możliwych do uzyskania w etapie 
pierwszym. 

 
4.3. Etap II trwa 180 min. Każdy uczestnik wykonuje to samo zadanie praktyczne na wypo-

sażonym stanowisku roboczym, wg załączonej dokumentacji. Dla uczestników ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas wykonania zadania jest ustalany indywidual-
nie. 

 
4.4. Zadania do obu etapów i kryteria oceniania są przygotowywane przez organizatora. 

Materiały i sprzęt zapewnia organizator konkursu. 
 
4.4.  Konkurs odbywa się na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu. 
 
4.5. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnej pracy podczas trwania konkursu. W razie 

stwierdzenia braku samodzielności organizator dyskwalifikuje uczestnika. 
 
4.6. Uczestnicy konkursu otrzymują odpowiednią dokumentację techniczną lub instrukcję 

roboczą zawierającą wskazówki dotyczące wykonania zadania praktycznego. 
 
4.7. Oceny realizacji zadania praktycznego dokonuje komisja konkursowa uwzględniając 

rezultaty i przebieg wykonania zadania ujęte w kryteriach oceniania. Decyzje komisji są 
ostateczne i niepodważalne. 

 
 
4.8.  Oceny poprawności danego kryterium dokonuje się w przyjmując następujące wartości: 

 kryterium całkowicie spełnione – 1 pkt., 
 kryterium częściowo spełnione – 0.5 pkt., 
 kryterium niespełnione – 0 pkt. 

 



4.9. Wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu, w tym terminy przeprowadzenia 
obu etapów są podawane na stronie internetowej Zespołu placówek Oświatowych  
w Opolu, w zakładce CKP, w rozwinięciu Konkurs „Młody Mistrz Zawodu”. 

 
4.10. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w dniu przeprowadzania konkursu. W przy-

padku jego nierozstrzygnięcia przewiduje się dodatkową rozgrywkę.  
 
 

§5 
Nagrody 

 
5.1. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z branży, 

przewiduje się również możliwość przyznania szczególnych wyróżnień. 
 
5.2. Uczestnicy konkursu, którzy zajęli I, II i III miejsce oraz osoby wyróżnione otrzymują 

nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów. 
 

 
 

§6 
Przepisy końcowe 

 
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania uzasadnionych zmian w regulaminie, jak 

również odwołania konkursu. 
  
6.2. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika za naruszenie zasad niniejszego re-

gulaminu. 
 
6.3. Macierzysta placówka oświatowa ma obowiązek przekazania uczniom informacji na te-

mat:  
 zasad organizacji i przebiegu eliminacji w poszczególnych etapach,  
 zasad udziału i terminów przeprowadzenia etapów konkursu. 

 
6.4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania kolejnych edycji konkursu. 
 
6.5. Adres korespondencyjny:  

Zespół Placówek Oświatowych 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
45-073 Opole, ul. Torowa 7 
z dopiskiem: Konkurs „Młody Mistrz Zawodu”. 
 
Adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@zpo.opole.pl. 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 1 
 
  

………………………………………………. 
Miejscowość, data 

 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
  DO KONKURSU 

„MŁODY MISTRZ ZAWODU” 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 
 
DANE SZKOŁY 
 Nazwa szkoły:  
 Ulica:  
 Kod i miejscowość:  
 Nr telefonu:  
 Adres e-mail:  
 
 
 
DANE OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO KONKURSU 
 Imię i nazwisko:  
 Adres zamieszkania:  
 Data urodzenia:  
 Zawód:  
 
 
 
DANE OPIEKUNA 
 Imię i nazwisko:  
 Adres e-mail:  
 Numer telefonu:  
 
 
Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki. Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu 
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2015.2281 t.j z późn. zm.) 
 
 

 
 

…………………………………. 
Czytelny podpis uczestnika 

 
 

…………………………………. 
Czytelny podpis opiekuna 

 

 

 



 
 
 
Załącznik 2 
 
 

 
…………………………………. 

Pieczątka szkoły 

  
…………………………………. 

Miejscowość, data 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 
w Konkursie „Młody Mistrz Zawodu” w dniu ……………….. 2018 r., organizowanym przez 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu z siedzibą przy ul. Torowej 7 oraz Opolską Izbą 
Rzemieślniczą i Opolską Izbą Gospodarczą. 
 
 
 

   
…………………………………. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego  
opiekuna uczestnika konkursu 

  


