Starostwo Powiatowe w Grójcu

REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY OGRODNICZEJ
NOWA WIEŚ 2018

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w NOWEJ WSI

TURNIEJ PATRONATEM OBJĘLI:

I. CELE TURNIEJU:
1. rozwijanie zainteresowań zawodowych młodzieży,
2. upowszechnianie wiedzy z zakresu nowych technologii i środków produkcji
w ogrodnictwie,
3. stworzenie motywacji do podnoszenia poziomu nauczania w szkołach/placówkach
o profilu ogrodniczym oraz wdrażania nowoczesnych metod kształcenia,
4. rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej,
5. promocja kształcenia w zawodzie technik ogrodnik,
6. nawiązywanie kontaktów między szkołami,
7. integracja uczniów kształcących się w zawodzie technik ogrodnik,
8. prowadzenie pozytywnej rywalizacji między szkołami branży ogrodniczej.

II. ORGANIZACJA TURNIEJU:
1. Organizatorem Turnieju jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi, Nowa Wieś 70 A, 05-660 Warka, tel. 48 667 20 12 lub 48 667 20 14.
2. Organizator powołuje Komitet Organizacyjny Turnieju.
3. Komitet dba o poziom merytoryczny Turnieju i jego organizację. Komitet
Organizacyjny Turnieju opracowuje zadania teoretyczne i praktyczne będące
przedmiotem kolejnych etapów Turnieju, konsultując się z fachowcami z branży
ogrodniczej i pracownikami naukowymi.
4. Komitet Organizacyjny Turnieju powołuje Komisję Konkursową zwaną dalej
„Komisją”, która dokona sprawdzenia i oceny prac uczniów zgodnie z przyjętymi
wcześniej kryteriami.
5. W Turnieju mogą brać udział trzyosobowe drużyny uczniów ze szkół/placówek
branży ogrodniczej, które przeprowadzą etap szkolny Turnieju i dokonają zgłoszenia
w terminie określonym niniejszym Regulaminem.

III. UCZESTNICY:
Druga edycja MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY OGRODNICZEJ skierowana
jest dla uczniów klas 1 – 4 techników kształcących w zawodzie technik ogrodnik
z województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego.

IV. ZAKRES WIEDZY:
Zakres wiedzy na Turniej obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla zawodu
technik ogrodnik 314205 oraz materiały uzupełniające w postaci literatury fachowej,
czasopism branżowych.

V. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG TURNIEJU:
1. Turniej przebiega w trzech etapach.
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2. I etap Turnieju - przeprowadzany jest w szkołach/placówkach i ma na celu
wyłonienie najlepszych uczniów stanowiących przedstawicieli danej szkoły/placówki,
którzy będą ją reprezentować w dalszych etapach Turnieju. Szkoła/placówka typuje
jedną trzyosobową drużynę na podstawie wyników współzawodnictwa etapu
szkolnego, zorganizowanego we własnym zakresie.
3. Dane dotyczące zwycięzców etapu szkolnego - reprezentantów danej szkoły/placówki
należy przesłać do 20.03.2018 roku drogą elektroniczną na adres e-mail:
szkola@ckziu.edu.pl /formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu/ lub pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Wsi, Nowa Wieś 70 A, 05-660 Warka.
4. Zgłoszenie uczestników jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych uczestników na cele związane z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju
oraz zgodą na publikację wizerunku uczestników w związku z promocją Turnieju.
5. II i III etap Turnieju odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Nowej Wsi w dniu 11.04.2018 roku. Wezmą w nim udział
uczniowie wyłonieni w I etapie szkolnym i zgłoszeni na Turniej.
6. II etap Turnieju – będzie miał formę zadania praktycznego. Drużyny wylosują
numery boksów/stanowisk, na których będą wykonywać zadania praktyczne
w dowolnej kolejności z działów: sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne
/zespoły 3-osobowe uczniów wykonują praktyczne zadania. Komisja na bieżąco
ocenia wykonanie wg opracowanych wcześniej kryteriów, przewidziany czas na ten
etap - od godz. 10.00 do 11.15/
7. III etap Turnieju – to sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu objętego niniejszym
Regulaminem w formie wypowiedzi ustnej. Każda drużyna odpowiada na pytania
według kolejności numerów stanowisk wylosowanych w II etapie. Drużyna losuje
numer pytania teoretycznego, konsultuje odpowiedź w ciągu maksymalnie 1 minuty,
po czym jeden przedstawiciel drużyny odpowiada na pytanie. Komisja ocenia
wypowiedzi według wcześniej przyjętych kryteriów. Rozpoczęcie III etapu
przewiduje się na godzinę 12.00. III etap jest przeprowadzany w obecności
przedstawicieli Patronów oraz Sponsorów Turnieju, nauczycieli, uczniów CKZiU
w Nowej Wsi.
8. Zwycięzcami (laureatami) Turnieju zostają 3 drużyny uczniów, które uzyskają
największą liczbę punktów (po zsumowaniu wyników II oraz III etapu Turnieju).
9. W przypadku uzyskania przez dwie lub większą liczbę drużyn jednakowej liczby
punktów, Komisja przeprowadza dogrywkę, w której drużyny losują i odpowiadają na
pytania teoretyczne jak w etapie III Turnieju, aż do rozstrzygnięcia.
10. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
VI. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wyniki Turnieju zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową po przeprowadzeniu dwóch
etapów w dniu 11 kwietnia 2018 roku.

VII.

NAGRODY
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Dla laureatów Turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe pozyskane od Sponsorów.
Wszyscy uczniowie otrzymają dyplom uczestnictwa w Turnieju, a ich opiekunowie otrzymają
podziękowanie za przygotowanie uczniów do Turnieju.
VIII. USTALENIA ORGANIZACYJNE:
 Tożsamość uczestników Turnieju Komisja sprawdzać będzie na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej.
 Organizator nie zwraca kosztów przejazdu, ewentualnego zakwaterowania
i wyżywienia uczestników Turnieju.
 Istnieje możliwość wykupienia obiadu (w kwocie 10 zł + 8% VAT = 10,80 zł od
osoby) po wcześniejszej deklaracji na karcie zgłoszeniowej. Odpłatności za obiady
dokonują opiekunowie w dniu Turnieju w kasie szkoły.
 Uczniowie na etap praktyczny zobligowani są posiadać odpowiedni strój roboczy,
tj. spodnie ogrodniczki, rękawice ochronne i obuwie robocze.
 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Turnieju.
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Turnieju, poprzez
zamieszczenie zmian na stronie internetowej www.nowawies.ckziu.edu.pl
i powiadomienie e-mailem zgłoszonych do Turnieju drużyn.
 Organizator powiadomi uczestników Turnieju o szczegółowym przebiegu II i III etapu
Turnieju do 6 kwietnia 2018 r.
 Sprawy sporne oraz nieobjęte niniejszym regulaminem będą regulowane
(rozstrzygane) przez Organizatora Turnieju.
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