
REGULAMIN 

I Edycji Konkursu logistycznego Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Olkuszu dla uczniów VII i VIII klasy szkół podstawowych 

powiatu olkuskiego. 

 

Termin zgłoszenia: do 18marca 2022r.  

Termin konkursu: 8 kwiecień 2022r.  

I. Organizator konkursu: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu.  

II. Adresaci konkursu: uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej powiatu olkuskiego.  

III. Cele konkursu:  

• Zachęcenie oraz zainteresowanie uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych 

kształceniem zawodowym.  

• Pobudzenie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań tematyką z zakresu logistyki.  

• Zachęcenie do planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 

• Promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.  

• Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia.  

• Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.  

• Doskonalenie umiejętności stosowania zasad zdrowej rywalizacji.  

IV. Terminarz konkursu  

• Konkurs odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Olkuszu, ul. Górnicza 12. Planowana godzina rozpoczęcia konkursu to 

10:00. Jeśli  termin lub godzina konkursu ulegną zmianie lub konkurs zostanie 

odwołany , wówczas opiekun wskazany w Formularzu zgłoszenia zostanie 

poinformowany telefonicznie o zaistniałej zmianie do dnia 4 kwietnia 2022 r.  

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursowym.  

• Zgłoszenia uczestników należy przesłać do 18 marca 2022 r. na adresy e-mail: 

a.habrzyk@zs1olkusz.edu.pl lub d.chorzepa@zs1olkusz.edu.pl  według wzoru 

załącznika nr 1- Formularz zgłoszeniowy . 

Wraz z załącznikiem nr 1 (Formularzem zgłoszeniowym) należy przesłać podpisane przez 

rodziców/opiekunów prawnych  zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników 

konkursu logistycznego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  opiekuna 

uczestnika konkursu. 
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V. Przebieg konkursu  

Forma konkursu: 

• pisemny – test podstawowej wiedzy logistycznej; 

• zadania wymagające umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywności. 

VI. Organizacja konkursu  

• Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą pod opieką nauczyciela. Szkoła 

może zgłosić 1 drużynę  3 osobową (drużyna musi się składać z 3 osób niekoniecznie 

z równoległych klas). 

• Uczniowie przynoszą legitymację szkolną, przybory do pisania oraz kalkulator prosty. 

• Konkurs trwa 60 min - test i zadania rozwiązywane są drużynowo. 

•  Liczba zdobytych punktów decyduje o zajętych miejscach. 

• W przypadku, kiedy nie ma możliwości wyłonienia miejsca 1 w związku z taką samą 

liczbą zdobytych punktów, drużyny rozwiązują zadania dodatkowe. 

• Zadania dodatkowe rozwiązują tylko i wyłącznie drużyny z tą samą liczbą punktów, 

którzy walczą o miejsce 1. 

• Uczestnik/ drużyna za złamanie dyscypliny pracy może zostać zdyskwalifikowany 

przez komisję konkursową. 

• Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, 

osoby biorące udział w konkursie, akceptują tym samym regulamin konkursu. 

VII. Nagrody  

• Nagrody otrzymują uczestnicy konkursu logistycznego (drużyna) zajmujący 

 miejsce 1.  

• Certyfikat uprawniający do otrzymania oceny celującej jako pierwszej oceny z zajęć 

praktycznych  w klasie pierwszej w przypadku wyboru ZS1 Nr 1 w Olkuszu  

(kierunek technik logistyk, magazynier - logistyk) jako szkoły, w której uczestnik 

będzie kontynuował naukę – dla uczestników (drużyn) zajmujących miejsca od 1 do 3. 

• Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.  

 

IX. Dodatkowych informacji udzielają:  

Anna Habrzyk, a.habrzyk@zs1olkusz.edu.pl, tel. 692 024 985 

Dagmara Chorzępa, d.chorzepa@zs1olkusz.edu.pl, tel. 506 765 501. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE LOGISTYCZNYM 

  

Zgłaszam do udziału w konkursie:  

 

....................................................................................................................  

(nazwa szkoły)  

...................................................................................................................  

(adres szkoły)  

 

Lista uczestników  

Imię i nazwisko ucznia Klasa 

  

  

  

 

Dane kontaktowe nauczyciela – opiekuna:  

imię i nazwisko: ……………………………  

nr telefonu: …………………………………  

e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


