
   Ostrów   Wielkopolski,   4   marca   2021   r.   

  
Zespół   Szkół   Budowlano-Energetycznych   
63-400   Ostrów   Wlkp.   
ul.   Wolności   23   
62   7366228   /   zsbe@zsbe.edu.pl   

  

PROGRAM   KONKURSU     

“BUDOWNICTWO     PO PRAWNIE ”   

Zamierzamy  posłużyć  się  formą  zabawy,  rozrywki  intelektualnej  dla  stworzenia  atmosfery  zdrowej             
rywalizacji  i  szlachetnego  współzawodnictwa  korzystając  z  umiejętności  poruszania  się  w  sieci             
i  korzystania  z  jej  zasobów  przez  uczniów,  zainteresowanych  dziedziną  nauk  technicznych  jaką              
jest  budownictwo  i  nie  tylko.  Informację  o  konkursie  opublikujemy  na  stronie  internetowej  szkoły,  na                
profilu  szkolnym  portalu  społecznościowego  Facebook,  skierujemy  w  pismach  do  dyrektorów  szkół             
podstawowych.     

Tematyka  konkursu  bazuje  na  podstawowych  aktach  prawnych  regulujących  budownictwo           
w  Polsce  oraz  informacjach  z  nimi  związanych,  które  można  wyszukać  w  ogromnej  bibliotece  jaką                
jest   internet.     

Konkurs  zostanie  przeprowadzony  w  arkuszu  google,  który  jest  łatwy  i  przyjazny  w  obsłudze.               
Pytania  będą  udostępniane  na  stronie  naszej  szkoły,  a  po  serii  pięciu  pytań  trzeba  będzie  wpisać                 
odpowiedzi  do  arkuszu.  Pięciu  najszybszych  i  najlepszych  uczniów,  odpowiednio  z  klas  VII  i  VIII,                
zostanie   zakwalifikowana   do   rundy   II.     

Przewidziane   są   dwie   edycje   konkursu   w   trakcie   trwania   bieżącego   roku   szkolnego.     
Edycja   zimowa   konkursu   trwa   od   15.03.2021   do   26.03.2021   r.   –   2   tygodnie.     
Edycja   wiosenna   konkursu   trwa   od   19.04.2021   do   30.04.2021   r.   –   2   tygodnie.   

Celem   konkursu   jest:   
  

● Zainteresowanie   młodzieży   dziedziną   nauk   technicznych,   jaką   jest   budownictwo.     
● Doskonalenie   umiejętności   wyszukiwania   i   selekcjonowania   informacji   w   sieci.   
● Zaznajomienie   młodzieży   z   Internetowym   Systemem   Aktów   Prawnych   (isap.sejm.gov.pl/)   
● Zaznajomienie   młodzieży   z   podstawowymi   aktami   prawnymi   i   dokumentami   regulującymi   

budownictwo   w   Polsce.  

Warunki   przystąpienia   do   konkursu:   

● Bycie   uczniem   klasy   VII   lub   VIII   szkoły   podstawowej   i   posiadanie   ważnej   legitymacji.   
● Polubienie  profilu  Zespołu  Szkół  Budowlano  –  Energetycznych  w  Ostrowie  Wlkp.            

na   facebooku    https://www.facebook.com/zsbeostrow?fref=ts    .   
● Udostępnienie   postu   konkursowego   na   swoim   profilu   facebook.   
● Posiadanie   konta   Google   
● Odesłanie   wypełnionego   poprawnie   arkuszu   w   wyznaczonym   terminie.   

  

https://www.facebook.com/zsbeostrow?fref=ts


Regulamin   konkursu    “BUDOWNICTWO     PO PRAWNIE ”   w   skrócie:   

● Konkurs   odbywa   się   w   dwóch   edycjach   -   edycja   zimowa   i   edycja   wiosenna.   
● Edycja   zimowa   konkursu   trwa   od   15.03.2021   do   26.03.2021   r.   –   2   tygodnie.     

Każdy   tydzień    to   oddzielna   runda   konkursu:   
runda   I   –   15.03.2021   do   19.03.2021r.,   
runda   II   –   22.03.2021   do   26.03.2021r.,   

Edycja   wiosenna   konkursu   trwa   od   19.04.2021   do   30.04.2021   r.   –   2   tygodnie.     
Każdy   tydzień    to   oddzielna   runda   konkursu:   

runda   I   –   19.04.2021   do   23.04.2021r.,   
runda   II   –   26.04.2021   do   30.04.2021r.,   

● Po   rundzie   I   zostaną   ogłoszone   osoby,   które   zakwalifikują   się   do   rundy   II.     
Kwalifikuje  się  5  osób  w  kategorii  klas  VII  oraz  5  osób  w  kategorii  klas  VIII  ,  które  jako                    
pierwsze  odeślą  formularz  google  z  poprawnymi  odpowiedziami  po  publikacji  ostatniego            
pytania   w   dniu   kończącym   daną   rundę.   

● Dzień   wysłania   wszystkich   odpowiedzi   po   publikacji   ostatniego   pytania   na   facebooku:   
Edycja   zimowa:   

runda   I   –   19.03.2021r.,     
runda   II   –   26.03.2021r.   

Edycja   wiosenna:   
runda   I   –   22.04.2021r.,     
runda   II   –   30.04.2021r.   

● Pytania  publikowane  będą  codziennie  (od  poniedziałku  do  piątku)  od  dnia  rozpoczęcia             
rundy   o   godzinie   20:00   

● Zwycięzca,  tj.  jedna  osoba  w  kategorii  klas  VII  i  jedna  osoba  w  kategorii  klas  VIII,  zostanie                  
ogłoszony   w   edycji   zimowej    27.02.2021r.,   oraz   1.05.2021   w   edycji   wiosennej.     

● Runda  zimowej  I  edycji  konkursu  zawiera  5  pytań  otwartych,  runda  II  zawiera  5  pytań               
zamkniętych.  W  rundzie  II  konkursu,  do  każdego  pytania  zostanie  udostępniona            
podpowiedź,   oraz   adres   internetowy   źródła,   z   którego   należy   skorzystać.   

● W  każdej  z  edycji  i  rundzie  liczy  się  poprawność  udzielonych  odpowiedzi  na  każde  z  pytań                 
oraz  godzina  zakończenia  i  odesłanie  wypełnionego  formularzu  z  odpowiedziami,  który            
zostanie   udostępniony   razem   z   ostatnim   pytaniem   w   rundzie.   

● W  każdym  z  dwóch  formularzy  udostępnianych  w  edycji  zimowej  i  wiosennej  pierwsze              
cztery  pola  są  wymagane  i  uzupełnienie  ich  jest  warunkiem  do  wzięcia  pod  uwagę               
poprawności   odpowiedzi.   Są   to   odpowiednio:   

- imię   
- nazwisko   
- miejscowość   
- nazwa   szkoły   -   skrót   (np.   SP   8)     

● Każdy  z  uczestników  ma  prawo  wypełnić  tylko  jeden  formularz.  Wypełnienie  większej  liczby              
formularzy  z  odpowiedziami  w  danej  rundzie  oraz  nie  wypełnienie  pól  określonych  powyżej              
dyskwalifikuje   z   udziału   w   konkursie.     
  

Prace   oceniać   będzie   jury   konkursu,   wyłonione   spośród   nauczycieli   przedmiotów   budowlanych   
ZSB-E.   

Organizatorami   konkursu    “BUDOWNICTWO     PO PRAWNIE ”     są   nauczyciele   przedmiotów   budowlanych   
z   Zespołu   Przedmiotowego   Nauczycieli   Przedmiotów   Zawodowych   Zespołu   Szkół   Budowlano   –   

Energetycznych   w   Ostrowie   Wielkopolskim.   
  



Konkurs   swoim   patronatem   objęli:   

  

  

Polski   Związek   Inżynierów   i   Techników   Budownictwa   oddział   w   Kaliszu   

  

Głównym   sponsorem   nagród   w   konkursie   jest       

  

Upominki   dla   zwycięzców   ufundowali:       

  

  

  


