REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU
BUDOWLANEGO

O PUCHAR STAROSTY IŁAWSKIEGO.
ZŁOTA SZPACHELKA
1. Celem

konkursu

jest

podniesienie

poziomu

kształcenia

zawodowego,

pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów tematami związanymi
z budownictwem.
2.

Konkurs Budowlany przeznaczony jest dla uczniów Powiatowego Centrum
Kształcenia Praktycznego w Iławie oraz reprezentacji zaprzyjaźnionych szkół
budowlanych zaproszonych do udziału.

3. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego
w Iławie. W skład komisji konkursowej wchodzą: dyrektor PCKP oraz
nauczyciele praktycznej nauki zawodu

– Janusz Kreński i Tadeusz

Zakrzewski.

Zasady przeprowadzenia konkursu:
1. Część I pisemna będzie się składać z 25 pytań jednokrotnego wyboru
( jedna odpowiedź w każdym pytaniu jest poprawna ) - test obejmujący
zagadnienia z zakresu nauki w zawodach budowlanych ( technolog robót
wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, monter suchej
zabudowy ). Drużyny przystępujące do konkursu muszą być dwu osobowe.
Część teoretyczna konkursu – 30 minut.
2. Ocena – sprawdzenie części pisemnej i wyłonienie zespołów do części
praktycznej – około 30 minut. Po części etapu teoretycznego 6 zespołów
z największą ilością punktów kwalifikuje się do etapu praktycznego. Dla
zespołów, które uzyskały jednakową ilość punktów przewidziana jest
dogrywka.
3.

Część dodatkowa teoretyczna – „dogrywka”. W razie potrzeby wyłonienia
finalistów dodatkowy test teoretyczny, składający się z 6 pytań na które
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uczniowie muszą odpowiedzieć w błyskawicznym czasie - 3 minut. W tej
części liczy się szybkość i prawidłowa odpowiedź na pytania. Tak jak
w podstawowym teście tu także jedna odpowiedź jest poprawna.
4. Część II praktyczna. Finał dla 6 zespołów dwu osobowych wyłonionych po
pierwszym etapie. Druga część konkursu zadanie praktyczne.
Zasady oceny zadania praktycznego – wyłonienie zwycięzcy
Ocenie zadania praktycznego podlegać będą:
a) właściwe sprawdzenie stanu technicznego podłoża zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz technologią
b) wytrasowanie w odpowiednim miejscu zarysu zadania zgodnie z
rysunkiem dołączonym do zadania praktycznego
c) właściwe zorganizowanie stanowiska pracy
d) właściwe zgromadzenie materiałów i narzędzi
e) właściwe wykonanie zadania praktycznego zgodnie z opisem i rysunkiem
f)

wykonanie zadania zgodnie z technologią robót dla danego zadania,
zachowanie zasad sztuki budowlanej oraz przepisów bhp podczas pracy

g) zachowanie porządku i ładu na stanowisku pracy
h) po zakończeniu pracy uporządkowanie stanowiska pracy, umycie
narzędzi, złożenie ich w przygotowanym miejscu
i)

prezentacja własna uczniów – wyboru techniki wykonania zadania,
zasady wykonania, umiejętność dokonania samooceny

Konkurs odbędzie się:
14 maja 2014 roku – początek godz.9.00
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród 14 maja 2014
5. NAGRODY:


Elektronarzędzia



Zestawy narzędzi podręcznych



Puchar Starosty Iławskiego



Statuetki Złota Szpachelka



Dyplomy
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Organizatorzy:
Starosta Iławski oraz PCKP w Iławie

SPONSORZY:

 Starosta Iławski – Maciej Rygielski
 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Rembud-PBK” –
Wiesław Waśniewski
 Firma „Kleks” – Zenon Grabowiecki
 Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane – Zdzisław
Wierzbowski
 OCMB M3 – Dariusz Święcki
 OCMB Chemia-Płytki – Mariola Nidzworska
 OCMB Dachy – Piotr Belka
 Handel- Usługi – Grzegorz Leszek
 IMD – Marek Dembiński
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