REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU „MŁODY KSIĘGOWY”
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓL EKONOMICZNYCH
W BRZOZOWIE POD HASŁEM:
"ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA PRZEDSIĘBIORSTW"
REGULAMIN KONKURSU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszego konkursu są nauczyciele przedmiotów ekonomicznych Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie.
2. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawują nauczyciele
przedmiotów ekonomicznych w składzie:
▪
▪
▪

mgr Jerzy Olearczyk – dyrektor ZSE, nauczyciel ekonomii
mgr Krystyna Kuczma – nauczyciel rachunkowości
mgr Magdalena Sobaś- nauczyciel rachunkowości

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 7 do 28 lutego 2019 roku.
II. GŁÓWNE CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu jest:
▪ rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką rachunkowości, finansów
jednostek gospodarczych oraz instrumentów bankowych,
▪ pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów,
▪ podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości i programów do obsługi firm oraz
wyławianie najbardziej utalentowanej młodzieży,
▪ rozwijanie umiejętności praktycznych w tym zakresie.
III. UCZESTNICY
1. W konkursie uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie
(obligatoryjnie uczniowie trzecich klas Technikum Ekonomicznego).
2. Każdy uczeń ZSE może przystąpić do konkursu.
3. Do ścisłego finału kwalifikuje się 10 najlepszych uczniów z największą liczbą punktów.
4. Miano laureata otrzymuje 3 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów.
5. Miano wyróżnionego otrzymuje 2 uczniów, z ilością punktów według kolejności.
6. Jeżeli największą ilość punktów otrzyma więcej niż jeden uczeń możliwa będzie dogrywka.
O formie dogrywki decydują organizatorzy konkursu.
IV. ORGANIZACJA KONKURSU
Konkurs realizowany jest w 2-ch etapach:
I etap – Ten etap konkursu przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa - test wiedzy
z zakresu struktury majątku i źródeł finansowania, rozliczeń pieniężnych oraz kredytów
/25 pytań testowych/.
Czas trwania I etapu wynosi 45 minut.

Do II etapu konkursu przechodzi 10 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania przez więcej niż 10 uczniów największej liczby punktów – do
II etapu przechodzą wszyscy którzy uzyskali tą liczbę punktów.
II etap – organizowany jest przez Szkolna Komisja Konkursowa i odbywa się w sali
komputerowej. – projekt obejmujący programy wspomagające obsługę firm: Subiekt,
Gratyfikant, Rachmistrz.
O kolejności zdobytego przez ucznia miejsca w konkursie, decyduje suma punktów
uzyskanych w obu etapach.
1. Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursie przewidziane są nagrody
i dyplomy uznania :
za zajęcie I miejsca
za zajęcie II miejsca
za zajęcie III miejsca
oraz dyplomy uznania za zajęcie IV, V, VI miejsca
2. Dla uczniów, którzy uczestniczyli w I etapie konkursu przewidziane są punkty dodatnie od
10 do 40 punktów (organizatorzy konkursu decydują o ilości przyznanych punktów).
3. Dla uczniów, którzy brali udział w II etapie konkursu przewidzianych jest 60 punktów
dodatnich.
4. Dla uczniów, którzy w konkursie zajęli od I do III miejsca przewidziane jest
podwyższenie oceny końcoworocznej o jeden stopień z jednego wybranego przez ucznia
przedmiotu: rachunkowość, pracownia ekonomiczna, podejmowanie działalności
gospodarczej.
5. Dla uczniów, którzy w II etapie konkursu uzyskali minimum 75% punktów przewidziane
jest wpisanie oceny cząstkowej celującej z wagą 3 z jednego wybranego przez ucznia
przedmiotu: rachunkowość, pracownia ekonomiczna, podejmowanie działalności
gospodarczej.
6. Terminy przeprowadzania konkursu:
I etap - 21 luty 2019r.
II etap - 28 luty 2019r.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzje Szkolnej Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich
odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
Opracowały: mgr Magdalena Sobaś, mgr Krystyna Kuczma

