
                
 
 

                              Międzyszkolny Konkurs 
 

„Najlepszy w zawodzie” 
   

Pod Patronatem Fabryk Mebli ,,FORTE” 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

I.  Cele konkursu: 
  

1.     Umożliwienie rywalizacji uczniów  ze szkół , z którymi współpracuje FM ,,Forte”      
w zakresie sprawności zawodowej. 
2.     Rozbudzenie u uczniów zainteresowań zawodowych  
3.     Zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym. 
4.     Umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń. 
5.     Popularyzacja szkolenia zawodowego w zawodach  branży drzewnej i    
meblarskiej. 
6.     Zwiększenie zakresu upowszechnienia idei organizacji miedzyszkolnych    
konkursów zawodowych. 
7.  Umożliwianie i upowszechnianie kontaktów, zakładów przemysłowych branży 
drzewnej, meblarskiej, ze szkolnictwem zawodowym. 
  

II. Założenia: 
  

1.     Proponuje się, by  finał konkursu poprzedzony był edycją szkolną konkursu, w 
ramach której wyłonieni zostaną uczniowie biorący udział w finale. Edycję szkolną 
przeprowadzają szkoły we własnym zakresie. 
2.     Do konkursu można zgłosić: maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły. 
3.     W konkursie wezmą udział wszystkie zainteresowane szkoły zawodowe i 
techniczne z którymi współpracuje FM ,,Forte”. 
4.     Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres organizatora konkursu w 
nieprzekraczalnym terminie podany zostanie na stronie internetowej konkursu. 
5.     Zdobywcy I, II i III miejsca nagrodzeni zostaną dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi, ufundowanymi przez FM ,,Forte” w Ostrowi Mazowieckiej. 
6.    Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie. 
7.    Przebieg konkursu będzie obejmował: 
 

   Część teoretyczną,  ( 30 min. ),       Opracowana w postaci testu zamkniętego 
(pytania jednokrotnego   wyboru) , zgodnie z obowiązującymi programami 



nauczania oraz dostępną literaturą zawodową, oraz  wiedzą na temat 
działalności FM ,,Forte”. 

  
    Część praktyczną ( 2 godz. ), która składać się będzie z dwóch etapów: 

 Etap 1 ( 90 min. ) – polega na wykonaniu montażu mebla wykonanego w 
systemie ,,do samodzielnego montażu”  z  użyciem narzędzi ręcznych i 
na podstawie załączonej instrukcji  wykonania zadania konkursowego, 
w którym  ocenie podlegać będzie dokładność wykonania elementu 
konkursowego:  

 Etap 2 ( 30 min )  – polega na wykonaniu ćwiczenia, w którym uczeń będzie 
musiał podać dokładną nazwę przygotowanych eksponatów, rozpoznać 
materiał, nazwać rodzaj okucia meblowego, rozpoznać narzędzia i 
sprzęt używany przy produkcji mebli itp. 

8.   Zakres i treść zadań konkursowych (teoretycznych i praktycznych)  ustalona i 
przygotowana  zostanie przez organizatora konkursu. 
9.    Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa, 
która również dokona oceny prac konkursowych i ogłosi wyniki końcowe konkursu. 
Komisję  konkursową tworzyć będą: 

     a)    przewodniczący komisji ( wyznaczony przez organizatora), 
b)   członkowie komisji (nauczyciele, opiekunowie uczniów biorących udział w 
konkursie, przedstawiciele FM    ,,Forte” ). 
10.   Miejscem organizacji konkursu jest  Zespół Szkół Nr 1 im Rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej 
11.     Termin odbycia konkursu: 26 marzec 2018 roku. godz. 10.00 
12.   Wszelkie informacje dotyczące konkursu jak i dane kontaktowe z 
organizatorami, dostępne będą na stronie internetowej konkursu 
www.zs1.ostrowmaz.com w zakładce konkurs ,,Najlepszy w zawodzie”  
13. Zgłoszenia uczestników wraz z opiekunem należy zgłaszać za pośrednictwem 
poczty na adres: 
Zespół Szkół nr 1 im. rtm Witolda Pileckiego  
ul. Rubinkowskiego 8  
07-300 Ostrów Mazowiecka   
lub email: zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl 

14. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21.03.2018 r. 
  
III. Kryteria oceny prac konkursowych: 
 

Kryteria oceny prac konkursowych opracowane będą przez organizatora konkursu 
zgodnie z założeniami: 
1.     Przyjmuje się, że ocena zadań konkursowych będzie dokonywana w skali 
punktowej. 
2.     Przyjmuje się, że rozkład punktów będzie obejmował 40 % punktów na część 
teoretyczną natomiast 60 % punktów na część praktyczną. 
3.     Kryteria oceny muszą być tak opracowane aby miały charakter wymierny i 
obiektywny. 
  
  

IV. Dokumentacja konkursowa: 

  
1.     Lista  uczestników konkursu . 
2.     Harmonogram przebiegu konkursu. 

http://www.zs1.ostrowmaz.com/


3.     Arkusze zadań konkursowych. 
4.     Zestawienie oceny części teoretycznej i praktycznej. 
5.     Zestawienie łączne wyników konkursu. 
  

V. Organizator konkursu: 
  

1.     Zespół Szkół Nr1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego     ul. Rubinkowskiego 8        
07-300 Ostrów Mazowiecka. 
2.    Fabryki Mebli FORTE ul. Biała 1  07-300 Ostrów Mazowiecka 
 
 
 
W razie dodatkowych pytań dotyczących organizacji konkursu prosimy o kontakt mailowy: 

grzegorzjasionowski@wp.pl lub tel. 510081761 
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