REGULAMIN
Turniej Wiedzy o Zawodach
VIII edycja dla szkół ponadgimnazjalnych

Założenia ogólne
Adresaci:
Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Polsce

Organizator:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku:
- Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Białymstoku
Honorowy Patronat:
Marszałek Województwa Podlaskiego
Podlaski Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Białegostoku
Komisja Konkursowa - przedstawiciele:
- Okręgowej Inspekcji Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
- Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku
- Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
- Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Białymstoku
- Uniwersytetu w Białymstoku
- Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
- Podlaskiego Związku Pracodawców
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Cel główny Turnieju:


przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji
dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Cele szczegółowe:


rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych
kwalifikacjach,
 doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek
edukacyjnych i zawodowych,
 kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed szerokim
gremium,
 podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych
decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.
Postanowienia ogólne:
1. Podstawowe obowiązki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - jako
współorganizatora Turnieju Wiedzy o Zawodach VIII edycji ogólnopolskiej, zwanego
dalej Turniejem - i uczestników konkursu zostaną określone w Regulaminie.
2. Bieżącą organizację Turnieju zapewni Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju
Edukacji.
3. Turniej ma zasięg ogólnopolski i obejmuje szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży.
4. Uzyskanie tytułu laureata w Turnieju Wiedzy o Zawodach VIII edycji ogólnopolskiej nie
upoważnia do uzyskania dodatkowych punktów przy przyjęciu na uczelnie wyższe.
5. Rada pedagogiczna szkoły samodzielnie podejmuje decyzję o uznaniu osiągnięć uczniów
biorących udział w Turnieju.
6. W Turnieju mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie ze szkół
ponadgimnazjalnych.
7. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Turnieju
kieruje Komitet Organizacyjny.

Organizacja Turnieju
Turniej Wiedzy o Zawodach dla szkół gimnazjalnych organizowany jest w 3 etapach:
1. Etap Szkolny
2. Etap Międzyszkolny
3. Etap Finałowy
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Zasady realizacji Turnieju na kolejnych etapach:
1. Etap szkolny
1.1. Etap szkolny odbywa się jednocześnie w siedzibach wszystkich szkół zgłaszających uczniów do
udziału w Turnieju w dniu 12 stycznia 2015 r. o godzinie 9.00.
1.2. Szkoła może zgłosić udział dowolnej liczby uczniów do etapu szkolnego biorąc pod uwagę własne
zaplecze informatyczne, które jest niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego Turnieju.
1.3. Formularz zgłoszenia uczniów gimnazjum stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
1.4. Formularz zgłoszenia szkoły do udziału w etapie szkolnym należy wypełnić elektronicznie i przesłać
drogą mailową w dwóch wersjach:
I. zgłoszenie szkoły w programie Word,
II. skan zgłoszenia szkoły wraz z pieczątkami szkoły i podpisem dyrektora,
na adres e-mailowy: sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl do dnia 11 grudnia 2015 r. do godziny
15.00.
W przypadku braku możliwości przesłania zeskanowanego zgłoszenia z pieczątką szkoły i podpisem
dyrektora, należy przynieść dokument osobiście lub przesłać go drogą pocztową do siedziby Centrum
Kształcenia Ustawicznego Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Białymstoku.
Powinien on dotrzeć do organizatora najpóźniej do dnia 11 grudnia 2015 r. Szkoła jest również
zobowiązana do przesłania drogą mailową zgłoszenia szkoły w programie Word do wyżej
wymienionego dnia.
Adres do korespondencji:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Białymstoku
Ul. Sokólska 1
15-865 Białystok
z dopiskiem „Turniej Wiedzy o Zawodach – Szkoły ponadgimnazjalne”
1.5. Organizator najpóźniej do dnia 8 stycznia 2016 r. przekazuje drogą mailową szkolnym
koordynatorom turnieju, loginy, hasła dostępu, adres internetowy oraz inne ważne informacje
dotyczące przeprowadzenia etapu szkolnego. Dane te są niezbędne do zalogowania się uczniów
w celu rozwiązania testu on-line.
1.6. Wszelkie uwagi techniczne związane z logowaniem na Turniej prosimy zgłosić do dnia 11 stycznia
2016 r. Po upływie podanego terminu, wszelkie uwagi techniczne nie będą uwzględniane.
1.7. Szkolni koordynatorzy Turnieju są odpowiedzialni za poinformowanie uczniów o przydzielonych im
hasłach i loginach oraz o adresie internetowym, pod którym będzie się znajdował test on-line, jak
również o wszelkich istotnych sprawach dotyczących przebiegu Turnieju.
1.8. Szkoła przeprowadza etap szkolny w warunkach umożliwiających dostęp do elektronicznej wersji
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testu on-line oraz gwarantujących samodzielność odpowiedzi.
1.9. Uczestnicy wypełniają test on-line składający się z pytań jednokrotnego wyboru. Czas
rozwiązania testu wynosi 30 minut. Wyniki i czas rozwiązania testu są rejestrowane elektronicznie
przez organizatora.
1.9. Organizator informuje szkoły biorące udział w etapie szkolnym, o punktacji uzyskanej przez
poszczególnych uczniów oraz przekazuje informację o uczniach zakwalifikowanych do udziału w etapie
międzyszkolnym Turnieju.
1.10. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowanych zostaje max. 10 uczniów biorących udział w etapie
szkolnym Turnieju w obrębie szkoły, którzy uzyskali najwyższe wyniki.
1.11. W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów kwalifikującej ich do udziału
w etapie międzyszkolnym, o zakwalifikowaniu się do tego etapu, będzie decydował czas rozwiązania
testu on-line.
1.12. Organizator decyduje ostatecznie o kwalifikowaniu uczniów z danej szkoły do kolejnego etapu.

2. Etap Międzyszkolny
2.1. Etap międzyszkolny odbywa się jednocześnie w siedzibach szkół uczniów zakwalifikowanych do tego
etapu Turnieju w dniu 3 marca 2016 r. o godzinie 9.00.
2.2. Szkolni koordynatorzy Turnieju są odpowiedzialni za poinformowanie uczniów biorących udział
w etapie międzyszkolnym o przydzielonych im hasłach i loginach oraz adresie internetowym testu online, jak również o wszelkich istotnych sprawach dotyczących przebiegu Turnieju.
2.3. Uczestnicy etapu międzyszkolnego wypełniają test on-line składający się z pytań wielokrotnego
wyboru. Czas rozwiązania testu wynosi 30 minut. Wyniki i czas rozwiązania testu są rejestrowane
elektronicznie.
2.4. Do etapu finałowego zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników spośród wszystkich uczniów
biorących udział w etapie międzyszkolnym, którzy uzyskają najlepszy wynik i czas wypełniania testu online.
2.5. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się uczestnika do finału Turnieju, dyrektor szkoły
zobowiązany jest w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu międzyszkolnego, przesłać
potwierdzenie o udziale bądź ewentualnej rezygnacji uczestnika z udziału w etapie finałowym.
2.6. Osoby, które zakwalifikowały się do etapu finałowego, lecz zrezygnowały z udziału finale lub
z przyczyn losowych nie wzięły w nim udziału, nie mogą ubiegać się o dyplom i nagrody rzeczowe
przysługujące finalistom.
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3. Etap Finałowy
3.1. III Etap finałowy (dla 10 uczestników) odbędzie się w dniu 17.03.2016 r. (miejsce i szczegółowy
program zostaną podane przez Organizatora na stronie internetowej) i będzie przeprowadzany w
formie prezentacji wybranego zawodu.
3.2. Każdy uczestnik dokona 10-minutowej prezentacji wybranego zawodu (lista zawodów do
prezentacji, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora po zakończeniu II Etapu
Turnieju). Sposób prezentacji – dowolny, np.: z wykorzystaniem sprzęt audiowizualnego.
3.3. Komitet organizacyjny, równocześnie wykonujący zadania Komisji Konkursowej dokonuje oceny
prezentacji i sporządza protokół.
3.4. Za prezentację w III Etapie Finałowym uczestnik otrzyma maksymalnie 15 punktów.
3.5. Zwycięzcą Turnieju zostaje uczeń - uczestnik finału, który uzyska najlepszy wynik
łączny za test pisemny z II Etapu i za część finałową. Wynik łączny może wynosić łącznie
maksymalnie 30 punktów.

3.6. Każdy uczestnik zakwalifikowany do etapu finałowego zobowiązanych jest do złożenia
organizatorom oświadczenia w sprawie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na cele
promocji; uczestnicy niepełnoletni dostarczają zgodę opiekuna prawnego.
3.7. Ogłoszenie wyników odbędzie się niezwłocznie po III Etapie Finałowym, w dniu 17.03.2016 r.
4. Informacje dodatkowe
4.1. Wszelkie ewentualne koszty udziału (przejazdów, noclegu) uczniów i szkolnych koordynatorów
w Turnieju, zwłaszcza w etapie finałowym, ponosi placówka delegująca.

4.2. Zadania konkursowe Turnieju przygotowane będą w oparciu o zagadnienia związane ze światem
zawodów, w szczególności dotyczą klasyfikacji zawodów i specjalności oraz zawodów kształcenia
zawodowego.
4.3.Wykaz linków do stron internetowych zawierający materiał przygotowawczy do Turnieju:

www.mpips.gov.pl
www.nbportal.pl

dydaktyka

www.psz.praca.gov.pl
www.rynekpracy.pl
www.pracuj.pl
www.prawopracy.org
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www.stat.gov.pl – publikacje oraz dziedzinowa bazy wiedzy (Społeczeństwo-demografia i rynek pracy)
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4.4. Kalendarium Turnieju Wiedzy o Zawodach VIII edycji dla szkół ponadgimnazjalnych.
Data

Działanie w ramach przebiegu Turnieju Wiedzy o Zawodach

16 listopada 2015 r.

Przesłanie informacji o organizacji Turnieju do szkół ponadgimnazjalnych w
kraju.
Umieszczenie informacji na stronie internetowej PBAiSRE CKU w Białymstoku

Do 11 grudnia 2015 r.

Ostateczny termin złożenia formularza zgłoszenia szkoły do udziału w Etapie
Szkolnym Turnieju Wiedzy o Zawodach.
Uwaga!
 Formularz zgłoszenia szkoły powinien być wypełniony elektronicznie oraz
przesłany w dwóch wersjach:
1. zgłoszenie w programie Word
2. skan zgłoszenia wraz z pieczątkami szkoły i podpisem dyrektora
placówki
 Obie wersje formularza należy przesłać na adres e-mailowy:
sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl
 Dla formularzy przesyłanych drogą elektroniczną termin mija w tym dniu
o godzinie 15.00
 Formularze przesłane drogą pocztową powinny dotrzeć do Organizatora
najpóźniej do dnia 30 listopada 2015 r.

Do 8 stycznia 2016 r.

12 stycznia 2016 r.

Przesłanie szkolnym koordynatorom szczegółowych informacji dotyczących
organizacji etapu szkolnego Turnieju, w tym loginów oraz haseł dostępu dla
uczestników.
Przeprowadzenie etapu szkolnego - godz. 9.00.

3 marca 2016 r.

Przeprowadzenie etapu międzyszkolnego - godz. 9.00.

17 marca 2016 r.

Przeprowadzenie etapu finałowego - godz. 10.00.
Etap odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w
Białymstoku
Wręczenie nagród laureatom i osobom wyróżnionym w Turnieju podczas XII
edycji Konferencji „Kształcenie zawodowe- egzaminy zewnętrzne-rynek
pracy”.

17 marca 2016 r.
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