
Regulamin 

„ VIII  Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy”  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Cel konkursu. 

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z dziedziny 

bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół technicznych z terenu powiatu 

kutnowskiego i powiatów ościennych. 

 

2. Organizator. 

Organizatorami konkursu są:  

Państwowa Inspekcja Pracy- Okręgowy Inspektorat  Pracy w Łodzi sekcja Prewencji 

 i Promocji (zwany dalej OIP), Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie 

(zwany dalej ZS nr 1), Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego (zwany dalej ZS  

nr 3).  

Nauczyciele dedykowani do Konkursu:  Krystyna Wąs-  ZS nr 1,  Maria Pływacz  

i Agnieszka Drapińska_ ZS nr 3. 

Regulamin konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej ZS nr 1 

(www.staszickutno.pl).  

 

3. Uczestnicy. 

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas Technikum oraz Branżowych Szkół 1.stopnia  

z terenu powiatu kutnowskiego i powiatów ościennych.  

4. Warunki przystąpienia do konkursu. 

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie  wymienieni w pkt 3. Konkurs  jest 

jednoetapowy. Lista uczestników konkursu ma być przesłana do ZS nr 1 z dopiskiem lista 

uczestników konkursu bhp na adres email szkoły (zs1_kutno@interia.pl) najpóźniej na 

tydzień przed konkursem. 

5. Kryteria oceny. Przebieg konkursu. 

Konkurs ma formę pytań testowych zamkniętych (wielokrotnego wyboru). Pytania 

konkursowe dotyczyć będą wiadomości z zakresu podręcznika: Wanda Bukała, Krzysztof 

Szczęch pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  WSiP 2013r. Po zakończeniu pisemnego 

etapu konkursu, który będzie trwał 30 min, komisja złożona z  przedstawiciela OIP,  

ZS nr 1 oraz  ZS nr 3, oceni poprawność odpowiedzi uczniów. Przewodniczącym Komisji 

jest przedstawiciel OIP. W przypadku jednakowej ilości punktów zostanie 

przeprowadzony dodatkowy test zwany „dogrywką”,  złożony z 10 pytań zamkniętych, 

którego wyniki określą kolejność laureatów. 

 

6. Termin i miejsce konkursu. 

Planowany termin konkursu: 26 marca 2020r. (czwartek), godz. 10.00, ZS nr 1. 
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7. Nagrody. 

Komisja, po zapoznaniu się z wynikami  konkursu przyzna nagrodę pierwszą, drugą  

i trzecią. Fundatorami nagród dla laureatów jest współorganizator konkursu OIP. 

8. Uwagi końcowe. 

W przypadkach spornych lub  wątpliwości dotyczących laureatów konkursu, decydujący 

głos będzie miał przedstawiciel OIP. 

9. Ochrona danych osobowych. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 

poz. 922, tekst jednolity) uczestnictwo w Konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie 

zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych, 

prezentację pełnego imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdobywców miejsc I – III ) wraz 

z nazwą szkoły laureata, w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z 

Organizatorem oraz w celach związanych z wyłącznie z niniejszym konkursem. 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, tekst jednolity) jest Okręgowy 

Inspektor Pracy w Łodzi, z siedzibą w Łodzi (90-441) przy al. Kościuszki 123, Zespół 

Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kunie, ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno oraz Zespół 

Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno. 

10. Postanowienia końcowe. 

Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika oraz jego opiekuna 

prawnego warunków niniejszego Regulaminu.  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym 

bezzwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu, umieszczając nową jego wersję na stronie 

internetowej ZS nr 1 w Kutnie.  

 

W sprawach spornych i nieuregulowanych regulaminem rozstrzyga Zespół Szkół Nr 1  

w Kutnie i Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie. 



Załącznik do regulaminu  

„I Międzyszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy” 

 

 

…………………………………………………………………………. 

pieczęć nagłówkowa szkoły 

 

 

Uczniowie zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego konkursu wiedzy o 

bezpieczeństwie i higienie pracy: 

L.p. Imię i nazwisko  klasa 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 


