Regulamin konkursu wiedzy o szkole
z okazji obchodów Jubileuszu 45-lecia kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Dyrekcja, Rada Rodziców i Samorząd Szkolny
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP w Garwolinie .
2. W konkursie uczestniczą wszystkie oddziały ZSP nr 2 CKP w Garwolinie jako
zespoły klasowe.
3. Na efekt końcowy "Konkursu wiedzy o szkole" składają się konkursy
organizowane w terminie: wrzesień 2013 - maj 2014.
4. Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014
II. Cele konkursu:
1. Zachęcenie uczniów do zapoznania się z historią szkoły i jej absolwentami;
2. Promowanie szkoły i kierunków kształcenia w środowisku;
3. Zaszczepianie młodzieży zasad zdrowej rywalizacji;
4. Stwarzanie uczniom możliwości twórczego myślenia i wspólnego działania;
5. Pokazanie aktywności wychowanka.
III. Uczestnicy konkursu:
1. Do konkursu przystępuje cały zespół klasowy;
2. Klasę reprezentują jej przedstawiciele.
IV. Imprezy organizowane w ramach obchodów jubileuszu 45-lecia kształcenia
zawodowego podlegające ocenie:
1. Konkurs na plakat i zaproszenie z okazji 45-lecia kształcenia zawodowego;
2. Konkurs wiedzy o życiu Tadeusza Kościuszki:
3. Konkurs wiedzy o Insurekcji Kościuszkowskiej:
4. Konkurs recytatorski - poezja i proza nt. Insurekcji i Patrona Zespołu;
5. Konkurs na film (prezentację) o szkole "Dwójka - wczoraj i dziś - 45 lat" ;
6. Konkursy branżowe - prezentacje zawodów (na wesoło i na poważnie);
7. Mecze towarzyskie - różne dyscypliny "o nagrodę Dyrektora Zespołu z okazji jubileuszu";
8. Turniej scrabble;
9. Konkurs na proporczyk UKS MECHANIK.
10. Konkurs frekwencyjny.

V. Punktacja:
Do punktacji wliczają się tylko udziały w konkursach określonych w harmonogramie imprez
związanych z 45-leciem:
1. Liczba osób z klasy zaangażowanych w projekt: 10 pkt za udział każdego ucznia;
2. Wyniki końcowe:
- za zajęcie I miejsce – 10 pkt dodatkowych:
- za zajęcie II miejsce – 7 pkt
- za zajęcie III miejsce – 5 pkt
- za wyróżnienie – 3 pkt
3. Wyniki - ilość punków uzyskana przez poszczególne klasy - zostaną podane do
wiadomości ogółu uczniów i wychowawców.
VI. Nagrody:
1. Nagrodą główną jest 2-dniowa wycieczka ufundowana przez Dyrektora Zespołu.
2. Wyróżnienie - dla najwyżej punktowanej klasy zawodowej – wyjście towarzyskie.
3. O miejsce 2 i 3 odbędzie się tzw. "dogrywka" pomiędzy dwoma klasami - zdobywcami
najwyższej ilości punktów, przeprowadzona przez przewodniczącego Jury, w obecności
członków Jury.
2. Klasę będzie reprezentował uczeń wskazany przez zespół klasowy wraz z wychowawcą.
5 . Wynik konkursu będzie ostateczny.
VII. Jury:
1. Przewodniczący: Dyrektor ZSP nr 2 CKP w Garwolinie - p. Ewa Flaga;
2. Zastępca przewodniczącego: p. Adam Wyskwar;
3. Członkowie: opiekun Samorządu Szkolnego - Urszula Maligłówka; pedagodzy szkolni: Ewa
Kret i Agnieszka Zawada

