Regulamin Szkolnego Turnieju
o tytuł TECHNIKA ROKU 2020
§1
Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki, fizyki,
chemii, geografii, informatyki, ekonomii, przedmiotów zawodowych, zagadnień maturalnych
z wymienionych przedmiotów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz
języka obcego zawodowego. Ważnym celem Turnieju jest motywowanie uczniów do wszelkiej aktywności edukacyjnej i społecznej, w tym do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i ponadszkolnych, do uczestnictwa w pracach organizacji szkolnych i pozaszkolnych
oraz do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
§2
Tytuł Technika Roku 2020, puchar Dyrektora Szkoły oraz nagrodę rzeczową otrzyma uczeń,
który łącznie zdobędzie w roku szkolnym 2019/2020 największą liczbę punktów za udział
w konkursach, olimpiadach i turniejach związanych z przedmiotami ścisłymi i/lub nauczanym
zawodem, lecz także za aktywność edukacyjną i społeczną na terenie szkoły i poza nią oraz za
bardzo dobre roczne wyniki nauczania.
Punkty przyznawane będą także za podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie w roku szkolnym 2019/2020 specjalistycznych kursów i szkoleń (kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, certyfikat ECDL, CISCO, kurs SEP, kurs AutoCAD, kurs księgowości
komputerowej, certyfikat językowy, licencja przewodnika lub pilota wycieczek, certyfikat
GastroSzef itp.), które należy potwierdzić stosownym dokumentem. Dodatkowe punkty można zdobyć również za rozwiązanie ok. 25 zadań problemowych o różnym charakterze, głównie obliczeniowym, lecz także z zagadnień ekonomicznych oraz z języka obcego zawodowego. Zadania udostępniane będą sukcesywnie w formie elektronicznej w okresie od grudnia
2019 roku do końca maja 2020 roku.
§3
O liczbie punktów przyznanych za poszczególne osiągnięcia decyduje Komisja Turniejowa,
uwzględniając ich stopień trudności, rangę, zakres tematyczny oraz miejsce zajęte przez
ucznia. Maksymalnie można uzyskać:
250 pkt – za konkurs na poziomie krajowym,
200 pkt – za konkurs na poziomie międzywojewódzkim,
150 pkt – za konkurs na poziomie ponadszkolnym,
100 pkt – za działalność edukacyjną i społeczną (łącznie),
100 pkt – za uzyskanie średniej ocen na koniec roku szkolnego powyżej 4,8 i co najmniej
bardzo dobrej oceny z zachowania,
75 pkt – za konkurs na poziomie szkolnym,
75 pkt – za uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
50 pkt – za uzyskanie średniej ocen na koniec roku szkolnego powyżej 4,4 i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania
20 pkt – za poprawne rozwiązanie jednego zadania obliczeniowego, problemowego lub językowego.

§4
W skład Komisji Turniejowej wchodzą: przedstawiciel Dyrekcji Szkoły oraz przedstawiciele
zespołów przedmiotowych: zawodowego hotelarsko-gastronomiczno-turystycznego, zawodowego technicznego i fizyki, języka angielskiego, matematycznego, chemicznego oraz geograficznego. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Komisja podejmuje ostateczną
decyzję.
§5
Uczestnicy Turnieju składają dokumentację związaną z osiągnięciami wymienionymi w §3
niezwłocznie, lecz nie później niż do dnia 5 czerwca 2020 r. Podsumowanie Turnieju nastąpi
najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r., a uroczyste wręczenie pucharu, nagrody rzeczowej
oraz pamiątkowych dyplomów dla uczestników odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.
§6
Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus (na adres p. Krzysztofa Suchojada). Dodatkowych informacji w kwestiach związanych z Turniejem udziela p. Krzysztof Suchojad (sala 307).

